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Plakat angaaende den med Lybek afsluttede 1 844.

Declaration om Skibsfarten. Khavn den 2. Januar
2^a™ar

1841. — Udkommen igjennem General -Toldkammer og

Commerce-Collegium, men ikke sendt til Island eller der pu-

bliceret. — Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1841,

S. 4-5. Rubr. hos Schou XXIII, 311.

Plakat, betræffende den mellem den kgl. Danske

Regjering og den frie Hansestad Lybek afsluttede De-

claration angaaende de danske og lybekske Skibes

Behandling i de gjensidige Havne.

Vi Christian den Ottende &c. G. V.: Vi have

allern. fundet Os foranledigede til at afslutte hosfoiede

Declaration med den frie Hansestad Lybek, og ville

herved have samme bragt til offentlig Kundskab. —
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette- og for-

holde. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn

den 2. Januar 1841.

[Bilag],

Declaration, udstedt af den kgl. Danske Regjering

og den frie Hansestad Lybek, angaaende de danske

og lybekske Skibes Behandling i de gjensidige Havne.

[Original-Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4 t0
., trykt i to Spalter,

hvoraf kun den forste her optages, indeholdende den fra

Danmarks Side udstedte Declaration 5 den sidste indeholder

den liibeckske. — Colleg. Tid. for 1840, S. 1248—1250$

Schou XXIII, 284—285].

Efter at Hans Majestæt Kongen af Danmark og den

frie Hansestad Lybeks hbie Senat ere komne overeens

XII. B. 1



2 Declar. ang. Handel med Lybek.

om, ved gjensidig Ophævelse af al Forskjel i Behand-

lingen af de danske og lybekske Skibe og sammes

Ladninger i deres respeclive Havne, at bidrage til Ud-

videlsen af de mellem Danmark og den frie Hansestad

Lybek bestaaende Handelsforhold, erklærer det under-

tegnede Ministerium herved efter allerhbieste Befaling,

og i Medfør af det lignende Tilsagn, som er udstedt af

den frie Hansestad Lybeks hole Senat, med Hensyn

til de danske Skibe:

At i de danske Havne med Undtagelse af de danske

Golonier (Gronland, Island og Færoerne deri indbe-

fattede), de lybekske Skibe og andre Fartbier, ved

deres ^Ankomst og Afseiling, skulle i Henseende til alle

Told-, Havne-, Tdnde-, Fyr-, Lods- og Bjergnings- Af-

gifter, og overhovedet med Hensyn til alle andre Paalæg

eller Afgifter af hvilketsomhelst Slags eller Benævnelse,

der nu eller for Fremtiden tilflyde Statskassen, Stæ-

derne, Gommunerne eller Privat- Indretninger , vorde

behandlede aldeles paa samme Fod som de danske

Skibe og andre Fartoier, og at de paa lybekske Skibe

og andre Fartoier ind- eller udførte Varer, hvis Ind-

førsel i Kongeriget Danmarks Havne i danske Fartoier

lovmæssigen er tilladt eller vil blive tilladt, ikke skulle

svare hbiere eller andre Afgifter, end de paa danske

Skibe og andre Fartoier ind- eller udførte Varer have

at erlægge, ligesom ogsaa at de lybekske Skibe og

deres Ladninger ved Farten gjennem Sundet eller Bel-

terne ikke skulle svare hoiere eller andre Afgifter og

Paalæg end dem, som nu eller for Fremtiden erlægges

af de mest begunstigede Nationer.

Denne gjensidige lige Behandling skal træde i Kraft

fra den 4. Januar 4 841 og gjelde indtil den 4. Januar

1851, og selv efter dette Tidspunkt, med mindre den

ene eller anden af de contraherende Parter senere ud-

trykkeligen maatte erklære sin Hensigt, at lade sammes

Virkning ophore. — 1 dette Tilfælde vil efter den af

den ene contraherende Part til den anden gjorte offi-



Declar. ang. Handel med Lybek. 3

cielle Anmeldelse, at den gjensidige lige Behandling skal 1844.

ophæves, denne ikke destomindre forblive i Kraft indtil^"j^^.
efter Forlob af tolv paa hiin Anmeldelse folgende Maa-

neder. — Kjbbenhavn den 14. Oktober 1840.

(undertegnet)

Krabbe-Carisius.

Reskript til det Danske Cancellie, ang. Kron- io. Januar,

prindsens Kaldelse til Sæde i Geheime - Stats-

raadet. Khavn den 10. Januar 1841. — Origi-

nal i Canc. 2. Depart. Forestillings -Protokol 1841 A, Nr. 14

(Forestilling om Sammes Underskrift sst. Nr. 16). Ny Coll.

Tid. for 1841, S. 62-63. Algreen-Ussings Reskripts ainl. 1841,

S. 2—3.

Idet Vi erkjende, hvor gavnligt det vil være, at

Vor hoistelskelige kjære Son, Hans kongl. Hbihed Kron-

prindsen, ikke blot i en særskilt Embedsstilling, som

Vi betroe Ham, men ved at tage Deel i de Forhand-

linger, der omfatte Statens Tarv i Almindelighed, gives

Leilighed til end mere at virke med Os til Fædrelandets

Hæder og Vel, som er det eneste Formaal for Vore Be-

stræbelser: kalde Vi Vor hoistelskelige kjære Son, Hans

kgl. Hoihed Kronprinds Frederik Carl Christian, til fra

nu -af at tage Sæde i Vort Geheime-Statsraad..

Hvilket Vort Danske Cancellie har at bringe til

offentlig Kundskab. Befalende Eder Gud! Givet i Vor

Residentsstad Kjbbenhavn den 10. Januar 1841.

Gavebrev af Provst Guttorm Thorsteinsson til 12. Januar.

Fattige i Hofs Sogn i Vopnafj orden- Hof den

12. Januar 1841. — Gavebrevet er indfort i Cancelliets

Testamentbog 1841. see Kgl. Confirmation 20. April 1841.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 12. Januar,

og Oster - Amtet, ang. Lægepraxis i Skagafjords

1 •



4 Canc. Skriv. ang. Lægepraxis.

4844. Syssel. Khavn den 12. Januar 1841. — Cunc.

l^Tjanuar S ' DePart -
Brevb

-
184l

>
Nr

-
135 -

Hr. Amtmand har med Erklæring af 10. September

f. A. tilstillet Cancelliet en Ansbgning fra Studiosus

Are Aresen paa Flugumyre om at forundes Venia

practicandi.

Efter at man i denne Anledning har brevvexlet

med det kgl. Sundheds- Collegium, skulde man til Efter-

retning og Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at det An-

sogte ikke kan bevilges, men maa man iovrigt anmode

Dem om, efter at have confereret med Landphysikus,

at meddele Collegiet Deres Betænkning, om det maatte

ansees gavnligt for Skagefjord Syssel , ifald en Læge

bestemte sig til der at nedsætte sig, samt om det er

sandsynligt, at en saadan der vilde kunne subsistere

uden Understøttelse af det Offentlige. — Det kgl. Danske

Cancellie den 42. Januar 1841.

20. Januar. Kongelig Resolution ang. Godtgj oreise for is-

landske Studenters Reiser til Kjobenhavns Uni-

versitet. Khavn den 20. Januar 1841. —
I Rentekammerets Forestilling 19. Januar bemærkes, at ved

Plak. om den islandske Handels Frigivelse 18. August 1786

§ 20 bleve de islandske Kjbbmænd fritagne for den Forpligt-

else, der forhen havde paaligget de octroyerede Handlende,

til at overføre Reisende uden Betaling, hvorimod der blev givet

kgl. Betjente og Andre, som reiste i Statens Ærende, aller-

naadigst Tilsagn om at forundes en Godtgj cirelse for deres

Reiseomkostninger. Kammeret havde hidtil, i Analogie af

disse Bestemmelser, forundt de Islændere, som reiste til Kjd-

benhavn for at tage Examen Artium, efter at de havde be-

staaet denne Examen, en Godtgjorelse for de med Nedreisen

forbundne Omkostninger, og var herpaa siden erhvervet aller-

hbieste Approbation ved de maanedlige Forestillinger om Kam-
merets almindelige Foranstaltninger.

Der var nu indkomne Andragender om Reisegodtgjorelse

fra tre islandske Studerende, som Kammeret indstiller til Be-

vilgelse. Det gjbr derhos den almindelige Bemærkning, at de
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Kgl. Resol. ang. islandske Studerende. 5

fleste islandske Studerende ere uformuende, enkelte i den 1841.

Grad, at de have maattet arbeide i flere Aar hos islandske ~ —

-

Embedsmænd, for at samle en liden Sum til Bestridelsen af
20, Januar «

Udgifterne ved deres Ophold ved Universitetet, samt at denne

Art Udgift har været bevilget i over 50 Aar, og henstiller paa

Grund heraf, at Rentekammeret maatte allern. bemyndiges til

for Fremtiden at anvise de islandske Studenter Godtgjorelse

for Omkostningerne ved deres Reise til Universitetet, hvilke i

Almindelighed udgjore 30 å 40 Rbd. for hver. — Rentek. Relat.

og Resol. Prot. 1841 A, Nr. 30. Udtog i Algreen-Ussings

Reskriptsaml. 1841, S. 5—6.

Islænderne Helge Sivertsen, Gisle Thorarensen og

Gunnlog Thordersen, som alle i Efteraaret 1840 have

underkastet sig Examen Artium ved Kjøbenhavns Uni-

versitet, ville Vi, som Godtgjorelse for de med deres

Nedreise fra Island medgaaede Omkostninger, allern.

have bevilget: de tvende Førstnævnte hver 38 Rbd. Sedler,

og den Sidstnævnte 35 Rbd. Sedler af den islandske

Jordebosskasse. — Derhos ville Vi allern. have Vort

$r Rentekammer bemyndiget til, for Fremtiden at anvise

de islandske Studenter en lignende Godtgjorelse for

Omkostningerne ved deres Reise fra Island hertil Staden

af den ovennævnte Kasse. — Kjobenhavn den 20. Ja-

nuar 1841.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over ao. januar

Islands Vester-Amt, ang. Sysselmændenes Sportler

for Udstedelse af interimistiske Sopasser til

Kjobenhavn. Khavn den 30. Januar 1841. —
Rentek. [si. Copieb. 14, Nr. 111.

Hr. Amtmand Thorsteinson har ved behagelig Skri-

velse af 8. Febr. i forr. A. tilstillet Kammeret en Fore-

spørgsel fra Sysselmand Schulesen om, hvilket Gebyr

han er berettiget til at oppebære for det Sb'pas og de

Attestationer, som af ham ere at meddele, naar det Til-

fælde indtræffer, at et af de paa Island hjemmehørende

Fiskefartøjer bestemmes til at gjore en Reise hertil.



6 Rentek. Skriv. ang. islandsk Sopas.

84J. I Anledning heraf skulde man, efter at derom er

7 brevvexlet med det kongel. Danske Cancellie, herved
Januar. ° 7

tjenstligst tilmelde Hr. Amtmanden til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse, at man, aldeles i

Overeensstemmelse med, hvad der i Deres ovennævnte

Skrivelse er yttret, formener, at da det i et saadant

Tilfælde udstedte Sbpas ikkun gjelder ad interim, og

Skibet, for at vende tilbage til Island, maa forsynes

med et sædvanligt af Rentekammeret udfærdiget Sbpas,

saa bor Sysselmanden, i Analogie af Plakat 28. Decbr.

1836 § Hl 5 Litr. c, nyde Betaling for lnterimspassets

Udstedelse i Overeensstemmelse med Sportelreglementet

for Island af 4 0. Septbr. 1830 § 62, med 16 Sk. pr.

Gommercelæst af Skibets Drægtighed, foruden Erstatning

for Skyds og Diæter, hvis deslige Omkostninger finde

Sted, efter det kongel. Danske Cancellies Skrivelse af

47. Septbr. 1831. — Rentekammeret den 30. Januar

1841.

januar. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Jordbrug for Lægen paa Vestmann-

6erne. Khavn den 30. Januar 1841. — Rentek.

lsl. Copieb. 14, Nr. 113.

Efter at have modtaget Hr. Stiftamtmandens Be-

tænkning i behagelig Skrivelse af 10. Septembr. f. A.

over det dermed tilbagesendte Andragende fra Distrikts-

chirurg Haalland paa Vestmannoerne om at overlades en

Jord sammesteds til fri Afbenyttelse, tillader Rentekam-

meret, efter de oplyste Omstændigheder og i Forvent-

ning af allerhoieste Approbation, at en af de kongelige

Jorder paa Vestmannoerne, saafremt en saadan er

fæsteledig, eller i andet Fald naar dette skeer, maa

overdrages ham til afgiftsfri Brug i 3 Aar, fra det Far-

dagsaar at regne, i hvilket Jorden af ham tiltrædes.

Hvilket vi ikke skulde undlade tjenstligen at til-

melde Hr. Stiftamtmanden til behagelig Underretning



Rbntek. Skriv. ang. Jordbrug til en Læge. 7

og videre Bekjendtgjorelse saavel for Ghirurg Haalland 1841.

som for Sysselmand Abel.
3(T^Januar

Saasnart Cbirurg Haalland har benyttet det ham

herved givne Tilsagn, ville vi see Deres nærmere Ind-

beretning desangaaende imode. — Rentekammeret den

30. Januar 1841.

Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords 2. Febr

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1841 til

samme Tid 1842. Friflriksgåfu den 2. Februar

1841. —— Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de

passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:
<t
Um verblagsskrår" i

„Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 rT.

Gapituls - Taxti fyrir Hunavatns og Skagafjaroar

syslur i Islands Norbur- amti, gildandi fra mibju Maji

månabar 1841 til sbmu tibar 1842.

A. Fribur pem'ngur.

lagt i 1 hundrab:
1. 1 kyr, 3 til 8 vetra gomul, sem

beri fra mibj-um Oktobri til

Novbr. loka, i fard. 1841 . .

2. 6 ær, 2 til 6 vetra gml., lobnar

og lmbd. i fard. 1842, hver å
3. 6 saubir, 3 til 5 vetra gamlir

å hausti hver å
4. 8 saubir tvævetrir å hausti

hver å
5. 12 — veturgamlir —
6. 8 ær geldar —
7. lOdo.mylkar .... —
8. I pulshestur taminn, 5 til 12

vetra, i fardogum . . hver å
lagt i 90 ålnir:

9. 1 hryssa, jafngSmul i fard.

B. Ull, smjbr og t61g.

lagt i 1 hundrab:
10. 120 % af hvftri ullu, vel

Iweginni 1 pd. å
11. 120tøafmisl. do. do. —
12. 120 tb af sum smjori,

vel verkubu .... —
ls - 12075 aft61g,forsvar-

anlega bræddri ... —

Silfur-

mynt
Hundrab Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. ltb.sk.

31 38 '/-, 31 38 »/a 25

3 52 21 24 17

5 8'A 30 51 24 '/a

3 66 29 48 23 V-2

2 60 '/•; 31 6 25
3 36 '/a 27 4 21 Va

2 29 23 2 1 8 V«

13 20 13 20 10 '/a

8 82 11 77 '/a 97*

i) 22 27 48 22
19 23 72 19

» 16'/v 20 60 16%

•> 19 23 78 19
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-1841.

2. Febr

C. T6 vara af ullu.

lagt i 1 hundrab:
14. 30 % hespugains, 3 til 6 i

pundinu, haldi hver hespa
1 1 skreppur, og hver skreppa
44 fræbi 1 pd. å

15. fiOpbreingirnissokka, 1 par å
16. 30 do. tvibands gjald-

sokka —
17. 120 p8r tvfyumlabra

sjdveth'nga —
18. 20 eingirnis peisur . hver å
19. 15 tvibands gjaldpeisur —
20. 120 al. gjaldvooar vaomåls,

ålnar breibs .... 1 alin å
21. 120 al. gjaldvobar einskeptu,

1 al. til 5kv. a breidd i alin å

D. Fiskur.

lagt f 1 hundrab:
22. 6 vættir af saltfiski fklip—

fiskf) vættin å
23. 6 do. af hBr&um fiski

24. 6 do af småfiski . .
—

25. 6 do. af isu —
26. 6 do. af håkalli hertum —

E. Lysi.

lagt i 1 hundrab:
27. 1 tunna hvallysisj 8pottarå
28. 1 do. hak altslysis —
29. 1 do. sellysis —
30. 1 do. Jiorskalysis —

F. Skinn.

lagt i 1 hundrab:
31. 4 fjdrb. nautskinns, lf]6rb.å
32. 6 — kyrskinns .

—
33. 6 — hrossskinns —
34. 8 — saubskinns,

af tvævetrum ogeldri —
35. 12 fj6rb. skinns afam

og veturg. saubum . —
36. 6 fj6rb. selskinns . —
37. 240 lambskinn Oor-

lamba) einlit .... hvert å

G. "tfmislegt.

lagt i 1 hundrab:
38. 6 % af æbardun, vel hreins-

ubum 1 pd. å

Silfur-

mynt
Hundrab

Ilbd.

i)

>

3
4
3
3

1

\

1

1

4
3
9

1

2

Kbsk.

26
17

23

8
44
64

28

12

9

94
»

62

20
34

24 !/a

9

37 Vs

38
67

44
57 '/a

6

54

llbd.

8

10

10
9
10

35

15

23
24
21

18

18

20
18

16

17

20
16

16

17

15

15

15

tibsk.

12
60

18

16

84
»

84
51

12

30
79 '/a

39

54
36
18

32

48
57

Alin

Kbsk.

67.
8y2

6

8

8

28

12

19
19

17 »/a

15

IVh
16

15

13

14

167*
13

13

14

12 f

/a

12

36 127>
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39. 40 S af æ&ardun, 6hreins-

ubum 1 pd. å
40. 120 % af fuglafibri lOpd.å
41. 480 — af fjallagrosum

(lichen Island. ~) . .
—

42. Dagsverk um heyslåttar ti'm-

ij 5 åln. å
43. Lambsfdbur 5 åln. å

Silfur-

mynt
Hundrab

Mebalverb a hverju hundrabi
og hverri alin i fyrtbldum land-
aurum verbur:

Eptir Litr. A, ebur i fn'ou ....
— B, — i ullu, smjfiri

og tdlg

— C, — iullar-t6vinnu
— D, — i fiski ....

E, — i lysi ....
— F, — i skinnavoru
En mebalverba summa allra

landaura, skipt meb 6, synir:

Mebalverb allra mebalverba . . .

Fribriksgåfu £ann 2. Februarii 1841.

B, Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

Alin

Itoci. uOSlv i&ou. lxDSk 1\DSK.

i) 20 8 32
2 24 22 48 18

I) 68 34 1) 27

I) II jl u 15 Vo

1 n ét 91

1) n 24 30 19 Va

)) D 23 87 19
1) 13 13 10 Va

» » 22 7 17 Va

» 18 40 UVa
D 1) 16 90 13 Va

)) 1) 19 76 Va
•

16

Capitelstaxt for Oefjords og Thingoe Sysseler 2. Febr.

i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1841 til samme

Tid 1842. Fridriksgåfu den 2. Februar 1841.

— Islandsk: Original -Gjenpart trykt som Schema paa et

Halvark i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende

Tal. Jevnf. Sig. Hansen : MUm verblagsskrår" i JSk^rslur um
landshagi å Jslandi" I. 2, 234 ff.

Gapituls-Taxti fyrir Eyjafjarbar og frfngeyjar syslur

i Islands Norbur-amti, gildandi fra mibju Maji månabar

1844 til sdmu tibar 4 842.

Silfurmynt. Hundrab. Alin.
Iibd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 > (fard. 1841) 29 26 29 26 23'/a

Rubrikkerne ere fuldstændigen anférte i den næst fore-

gaaende Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords Sys-

seler af 2. Februar 1841 (ovenf. S. 7-9).
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1844.

2. Febr.

— 3

— 4

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 18

C. Nr. 14

— 15

t- 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

• • • • •

• • •

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

ltbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

1)8 76 y« 22 75 18

4 79 28 90 23

3 '56 »/a 28 68 23

2 58 31 24 25

3 22 '/a 25 84 20 »/a

2 19 21 94 17'/-2

14 10 14 10 ny?
10 81 14 44 11 y2

• 22 27 48 22

» 19 23 72 19

n 16 20 » 16

i 18 22 48 18

i) 39 12 18 10

» 23 14 36 1 1 Va

28 y* 8 87 7

9 11 24 9

55 % 11 54 9

» 76 11 84 9'/a

» 30 37 48 30

» 24 30 )) 24

2 48 15 i) 12

3 82 Va 23 15 18'/a

3 76 "/a 22 75 18

3 42 20 60 16 Va

2 50 l
/a 15 15 12

1 » » » n

1 24 18 72 15

1 24Va 18 797« 15

1 9 16 39 13

3 75 15 12 12

2 65 16 6 13

2 23 13 42 11

l 81 V« 14 76 12

1 24 15 » 12

2 43 14 66 12

1 7 17 48 14

2 86 17 36 14

22 9 16 7J/a

2 60 31 48 25

447a 22 24 18

I

.

-
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Silfurmynt. Hun drab. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

G. Nr. 42 . » 75 l
/a . » 15

— 43 1 12 » • 21 V*

Me&alverb å hverju hundrafci og hverri alin I

fyrtoldum landaurum verfcur:

Eptir Litr. A, efcur i friou 24.UV« 49Va

— B, l ullu, smjbriogt61g 23.42 49

— C, — ullar tévinnu . . . 47.20 44

— D, — fiski 19.33 457*

— E, — lysi 4 7.95 V« 4 4Va

— F, — skinnavoru 4 5.22 42

En mefcalver&a summa allra landaura, skipt mefc 6,

synir mebalver?) allra meoalveroa
[hdr.] 4 9 Rbd. 54 Sk. [og alin] 46 Sk.

Frifcriksgåfu })ann 2. Februarii 4844.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

Rentekammer • Skrivelse til stiftamtmanden

over Island, ang. Udbetaling af Gage til en con-

stitueret Embedsmand. Khavn den 6. Februar

1841. — Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 136.

- Hr. Stiftamtmanden har i behagelig Skrivelse af

10. Septbr. f. A. hertil indberettet, at Cand. jur. Gud-

mundsen, der har været constitueret Sysselmand paa

Vestmannbe fra 4. Juli 1839 og indtil 26. Mai f. A.,

da ^Sysselmand Abel atter overtog Embedet, er udbetalt

fuld Gage i Constitutionstiden til Eftermandens Ud-

nævnelse den 48. Marts f. A., samt at Landsoverrets-

Assessor Jonassen ligeledes har faaet udbetalt fuld

Gage for som Constitueret at have bestyret Sysselmands-

Embedet i Guldbringe og Kjose Syssel fra 3. Marts til

34. Juli f. A. .



12 Rentek. Skriv. ang. Gage for const. Sysselmænd.

At Rentekammeret tillader, at disse Gageudtæl-

linger passere til Udgift i Islands Jordebogskasse-Regn-

skab, i Analogie med Forordningen af 30. Januar 4793

§ 38, skulle vi ikke undlade at melde Hr. Stiftamt-

manden til behagelig Underretning og videre Bekjendt-

gjorelse, saavel for Landfoged Gunlogsen som Assessor

Jonassen og Sysselmand Gudmundsen. — Rentekam-

meret den 6. Februar 1841.

11. Febr. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

1841 til samme Tid 1842. Vester-Amts Comptoir

den 1 1 . Februar 1841. — Islandsk: Original trykt

som Schema hos Schultz i Kjftbenhavn og ved Udfærdigelsen

udfyldt med de behorige Tal, 2 Bl. i 4to
, i det islandske De-

partement. Jfr. Sig. Hansen: uUm verblagsskrar" i uSkyrslur

um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff".

Capituls-Taxti fy rir Myra og H nappadals, Snæfells-

ness, Dala, Barbastrandar, Isafjarbar og Stranda syslur

i Islands vestur-amti, gildandi fra mibju Maji månabar

1 844 til somu tibar 1842.

Yc3ru og aura tegundir.

A. Fribur pen fngur.

1. Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum Oktober til Novbr. loka,

sé i fardogum hver å
2. Ær, 2 til 6 vetra, lobin og lembd

i fardb'gum å
3. Saubur, 3 til 5 vetra, å haust —
4. — tvævetra, do. —
5. — veturgamall, do.

6. Ær, geld do.

7. — mylk do.

8. Pulshestur, taminn, 5 til 12 vetra
i fardogum å

9. Hryssa, jafhgomul å

Mnl.

28

3
5

3
2
3

2

13
10

Rbsk.

63

81

26
73
76
66
57

32

å lands-
visu

hundrab

Ubd.

28

23
31

30
33
29

13

13

Kbsk.

63

6
60
8

48
48

32
32

er ]wi

1 alin

Ubsk.

23

18V2

257a
24
267s
233

/fi

1073
1073

r
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Vciru og aura tegundir.

r

Silfur

å lands-
visu

hundrab

~ 4841.

erjwi 11. Febr.
1 alin

B. Ull, smj«r og tå\g.

10. Ull, hvi't pund. å
11. — mislit —
12. SmjbT —
13. T61g —

C. T6vara af ullu.

14. Hespugarn, 3 til 6 hespur i pundi,

haldi hver hespa 1 1 skreppur, o£
hver skreppa 44 |)ræoi, pundio a

15. Eingirnis sokkar. . . . pario å
16. Tvi'bands gjaldsokkar .

—
17. Sj6veth'ngar —
18. Eingirnis peisa .... hver å
19. Tvi'bands gjaldpeisa . .

—
20. Gjaldvooar vaomål, ålnar breitt

ein alin a
21. — einskepta, 1 al. til 5

kv. breio ein alin å

D. Fiskur.

22. Saltfiskur vættin å
23. Harbur flskur —
24. J>yrsklmgur —
25. Isa —
2(5. Hak all, hertur .... —

E. Lysi.

27. Hvals lysi 8 pottar å
28. Håkalls lysi —
29. Sels lysi —
30. J>orska lysi —

F. Skinnavara.

31. Nauts-skinn 10 pund å
32. Kyrskinn —
33. Hross-skinn —
34. Sauoskinn, af tvævetrum og

eldri . . 10 pund å
35. — af veturgomlum 0£

af am . . 10 pund a
36. Selskinn —
37. Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. Imislegt.
38. Æbardun, hreinsabur. pundib å
39. — 6hreinsabur. —
40. Fuglafiour lOpundå
41. Fjallagrds —

l>d. llbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

» 2072 25 60 20 1

/«

i) 17V2 21 84 1772
»> 18 22 48 18
» 18 22 48 18

i) » )) » n

i) 15V2 9 66 73
/4

i) 29 i) ))

i> 5 3
/4 10 75 8 5

/8

» 50 n »

l 13 M »

30 i 1)

22 » • »

3 43 20 66 167a
3 81 23 6 187a
3 43 20 66 1672

2 92 17 72 14 l

/5

2 79 16 90 137a

1 9 16 39 13 >/8

i 24 18 72 15

1 23 18 57 147«
1 14 1

/« 17 25 1375

4 32 17 32 14

3 49 I)

2 72 I) »)

2 29 i) l) u

1 bo U W »

2 93 U i

» 5 4
/5

» » i>

2 65
l) 55 » u *

1 94 u u V

1 23 » t



44 Capitelstaxt for Vestur-Amtet.

4844.

11. Febr.
Vbru og aura tegundir. Silfur

å lands-
vfsu

hundrab

er J)vi

1 dl111

-

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. I? Ko Ir

42. Dagsverk, um hevslattar tima . n 66 » »>

1 16 n i> »

Meoalvero a nverju nunuraoi
og nverri alm i iyrtoldum landaurum
verour

:

Eptir Litr. A, eba friou 25 37 20 '/3— — is, — uiiu, smjoriogtoig 23 12 I072
— — C, — ullar-t6vinnu . . 10 22
— — D, — fiski 19 79 15 7

/s

- — E, — lysi 17 72
— — F, — skinnavb'rum . . 17 32 14

En meoalveroa summa allra

landaura, skipt meb 6, gj drir h o fu b -

mebalverb allra mebalverba 18 90 l5Va

|>egar mela skal fyrtalda landaura til hundrabs, verour:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær lobnax1 og lembdar, ffardbgum;

Hka 6 saubir [)révetrir og eldri å haust;

enn J)å 8 saubir tvævetrir eins,

> eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Pulshestui\5 til 12vetraeins, ifardbgum;

enn |)å hryssa å sama aldri, 90 aluir, eba

8
/4 hundrabs, svo IV3 verbs hennar

gjorir hundrab.

Eptir Litr. B: gjbra 12 fjérbiingar af ullu, smjbri eba

t61g, hundrab.

60 pbr eingirnissokka, eba 180 pbr

sjévetlfnga, hundrab.

6 vættir af sérhverri fiskitegund,

[>ar tilnefndri, hundrab.

1 tunna, eba 120 poltar iysis, hdr.

4 fj*6rbungar nautsskinna, hundrab.

Islands vestur-amts contori, [>ann 14. Februar 4844.

Thorsteinson. J6n Gubmundsson,

p. t. constit. pr6fastur.

G: —

D: —

E: —
F: —
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Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai

1841 til samme Tid 1842. Islands Stiftamtshus og

Laugarnes den 12. Februar 1841. — Islandsk«

Original- Aftryk, 2 Bl. i 4t0
., trykt paa offentlig Bekostning

i Vido Kloster 1841. Jevnf. Sig. Hansen: uUm verblagsskrår"

i „Sk^rslur um landshagi å fslandi" I. 2, 234 ff. — Denne

Capitelstaxt anféres som publiceret i Rångårvalla og Arnæs

Sysseler, samt i Reykjavik.

Gapituls-Taxti fyrir Borgarfjarbar, Gullbringu og

Kjåsar, Åmess, Rångårvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells syslur, saml Reykjavfkur kaupstab, i

Islands subur-amti, gildandi fra mibju Maji ménabar

1841 til somu tibar 1842.

Vciru og aura tegundir.

- i t \ n

Silfi

vei

•

lr-

•b

å lands-
visu

hundrab

er pa
1 alin

HU* 1 • Rbd. Rbsk. IvUbh.

23 41 23 41 183
/ 4

3 33 20 6 16
4 42 26 60 21 74

3 24 26 i) 21
2 23 26 84 21 V«
3 5 25 24 20
2 10 U » i

11 16 11 16 9
7 37 9 81 8

21 26 24 21
1) 18 22 48 18

18 22 48 18
i 18 22 48 18

24 » D »

20 12 48 10
29 V

9 6 ii 24 9

A. Fribur peningur.

1. Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum Oktobri til Nov. loka, sé

i fardogum hver å
2. Ær, 3 til 6 vetra, lobin og lembd

i fardogum hver å
3. Saubur, 3 til 5 vetra, a haust —
4. — tvævetur, do. —
5. — veturgamall, do. —
6. Ær, geld, do. —
7. — mylk, do. —
8. Pulshestur, taminn, 5 til 12vetra^

i fardogum hver a
9. Hryssa, jafngomul .... hver å

B. Ull, smjOr og t61g.

10. Ull, hvit pund. å
11. — mislit —
12. Smjm- .......... —
13. T61g —

C. T6vara af ullu.

14. Hespugarn, 3 til6hespur fpundi,
haldi hver hespa 11 skreppur, o£
hver skreppa 44 fjræbi . pund. a

15. Eingirnis sokkar . . . parib å
16. Tvibands gjaldsokkar . —
17. Sjovetlingar —



16 Capitelstaxt for Sonder-Amtet.

4844.

12. Febr.
VtJru og aura tegundir.

Silfur-

verb

å lands-
vi'su

hundrab

er få
1 alin

18. Eingirnis peisa .... hver å
19. Tvibands gjaldpeisa. . —
20. Gjaldvobarvabmål, ålnar breitt^

ein alin a
21. Gjaldvobar einskepta, 1 al. til 5

kvart. breib ein alin å
D. Fiskur.

22. Saltfiskur vættin å
23. Harbur fiskur —
24. .pyrskh'ngur —
25. Isa —
26. Håkall, hertur —

E. Lysi.
27. Hvals lysi 8pottarå
28. Håkalls lysi -
29. Sels lysi —
30. porska lysi —

F. S kinnavara.
31. Nauts-skinn 10 pund å
32. Kyrskinn —
33. Hross-skinn —
34. Saubskinn, af tvævetrum og

eldri, . . 10 pund å
35. — af veturgomlum o£

af åm . . 10 pund a
36. Selskinn —
37. Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å
G. "tmislegt.

38. Ædardun, hreinsabur . pundib å
39. — 6hreinsabur —
40. Fuglafibur 10 pund

å

41. Fj allagr8s —
42. Dagsverk, um heyslåttar tima .

43. Lambsf6bur

Mebalverb å hverju hundrabi
og hverri alin i fyrtbldum landaurum
verbur

:

Eptir Litr. A,,eba fribu

— — B, — ullu,smjdriogt61g
— — C, — ullar-t6vinnu . .

— — D, — fiski

— — E, - lysi

— — F, — skinnavtfrum . .

En mebalverba summa allra

landaura, skiptmeb 6, gjorirhbfub-
mebalverb allra mebalverba

Itbd.

I)

1

»

3
3
3
3
3

1

1

l

1

4
3
2

1

2

2
1

1

»

»

Rbsk

75
13

40

31

45
90
50
19

16

17
24
22
19

57
49
82

46

73
91

6

83
52
88
80
68
88

Rbd.

20
23
21
19
19

17
18

18

17

18

21

17

19

21
17

15

»

å

21
23
11

20
18

18

Rbsk. Rbsk

78
60
12
18

63
72
42
93

36
6
12

80

12
66

19

15

42
84
72
19
58

167a *

19
17

1574
15

14

15
l43

/4

1472

1472
17

1374

16

17

14

12

»

i)

»

i)

17

183A
972
1672
1472
143

/4

15
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f>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrafcs, verfcur:

Eptir Litr. A: hver k^r snemmbær vi?) hundraf);

ems 6 ær, lo&nar og lembdar, i farddgum;

Hka 6 saubir J>révetrir og eldri å haust;

enn j)å 8 saufcir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

efca 8 ær geldar.

Ptilshestur 5 til 12vetraeins, (fardogum;

enn J)å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, e&a

3
/4 bundrafcs, svo lVs verbs hennar

gjorir hundrafc.

Kptir Litr. B: gjora 12 fj6rfcungar af ullu, smjori e&a t61g,

hundrafc.

— G: — 60 pbr eingirnissokka, efca 180 por

sjévetlinga, hundrab.

D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

{>ar tilnefndri, hundrab.

— E: — 1 tunna, efca 120 pottar lysis, hdr.

— F: — 4 fjérfcungar nautaskinna hundrafc;

eins fjér&ungar af kua-, hrossa-

og sela-skinnura ; 8 fjér&ungar saufc-

skinna og 12 fj6rfcungar ærskinna;

item 240 stykki lambskinna.

Islands stiptamtshusi og Laugarnesi £ann 12. Fe-

bruarii 1841.

f fjærveru Herra Kherra Steingrhuur Jonsson,

og stiptamtmanns

E. v. Bardenfleths,

J. Johnsen.

Kongelig Resolution ang. Forslag om Reykja- 17. Febr.

vik's Indlemmelse i de danske Kjobstæders Brand-

forsikkring. Khavn den 17. Februar 1841. —
Udtog i Algreen-Ussings Reskriptsamling 1841, S. 38—89. —
see Canc. Skriv. 27. Februar 1841.

XfL P. 2



18 Kgl. Resol. ang. Thingo* Syssels Deling.

1841. Kongelig Resolution angaaende Delingen af
i?. Febr.

thingoe Syssel. Khavn den 17. Februar 1841 \

— I Rentekammerets Forestilling 16. Februar foredrages et

Andragende fra Amtmand Thorarensen i Nord- og Oster-

Amtet, angaaende Hensigtsmæssigheden af at dele Thingoe

eller Norder Syssel i to Dele, og Betimeligheden nu, i Anled-

ning af Sysselmand Johann Arnasons i forrige Aar indtrufne

DOdsfald. Han gjOr opmærksom paa Sysselets store Udstræk-

ning, som gjbr det ikke ret vel muligt selv for en Mand i

hans kraftfulde Alder, at betjene dette Syssel tilbBrligen. Han
gjor tillige Forslag til Delingen ved Reykjahede, og foreslaaer

at lægge til den nordlige Deel af Sysselet, ved dens Ophftielse

til en særlig Jurisdiction, en Rep af Nordermule Syssel, nem-

lig Oster Rep, der kun havde 10 Bftnder. Amtmanden calcu-

lerede, at selv "nu, efter en Række af haarde Aar, vilde den

sydlige Deel give 700 Rbd. og den nordlige Deel 4-—500 Rbd.,

hvorhos Sysselmanden vilde have Leilighed til Privat-Erhverv

ved Æderfuglevarp og Sælhundefangst. Den constituerede

Sysselmand havde erklæret, at han vilde ansee sig lykkelig

ved at erholde den nordlige Deel. — Cancelliet havde tiltraadt

Amtmandens Forslag og Rentekammeret bifalder samme, med
den TilfBielse, at Afgiften af Sysselet, der var 200 Rbd. aarlig,

maatte blive for den sydlige Deel bestemt til 120 Rbd. og for

den nordlige Deel til 80 Rbd. —
- Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1841 A, Nr. 106. Udtog i Ny Coll. Tid. 1841, S. 207.

N^ Félagsrit I, 135— 136. Algreen-Ussings Reskriptsamling

1841, S. 38. Resolutionen anfdres som publiceret i Norder-

Mula Syssel 1842.

Vi tillade allern., at det nuværende Norder- eller

Thingoe Syssel i Island maa deles i to, under tvende

forskjellige Sysselmænd henlagte Distrikter, af hvilke

det ene, Sonder-Thingoe Syssel, kommer til at inde-

holde alle Repperue sonden og vesten for Reykjaheden,

og det andet, Norder- Thingoe Syssel, de norden og

osten for denne Fjeldstrækning beliggende, nemlig &
Keldunæs, Skinnastad, Præsthole, Svalbard og Saudanæs

Reppe, foruden det hidtil under Norder- Mule Syssel

f

*

) jevnf. kongl. Resol. 1. Mai 1851 (hvorved Sysselet igjen

forenes).
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henhørende Oster Rep. Og kan, som Folge heraf, den

for det nuværende Norder Svssel allernaad. bestemte

Forpagtnings-Afgift af 200 Rbd. rede Solv aarlig, indtil

videre, fordeles til Udredelse paa den Maade, at Syssel-

manden for Norder-Thingbe Syssel erlægger 80 Rbd.

^ rede Solv, og Sysselmanden for Sbnder-Thingoe Syssel

120 Rbd. rede Sblv om Aaret, hvorhos vi allern. ville

have Vort Rentekammer paalagt, ved siden indtræffende

Vacance i Norder Thingbe Syssel at tage under Over-

veielse, hvorvidt der maatte findes Anledning til alier-

underd. at andrage paa en Forandring i dette Forhold.

— Kjbbenhavn den 17. Februar 1841.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 20. Febr.

Island, ang. Betaling af Syssel-Afgifterne. Khavn

den 20. Februar 1841. — Rentek. isi. Copiebog 14,

Nr. 166.

Sysselmanden i Borgarfjords Syssel, Haldor Einar-

sen, har i Skrivelse af 20. August f. A. forespurgt, om
han endnu har at tilsvare Laugmandstold og Laugrette-

niændsldnnen, efter at Sysselets Afgift til den kongel.

Kasse er bestemt ved kgl. Resolution af 26. Septbr.

1838. — Ligeledes er under 4 6. Decbr. f. A. fra Hr.

Stiftamtmanden indsendt en Skrivelse med 4 Bilage,

hvorved indstilles til Afgjbrelse en imellem Landfoged

Gunlbgsen og Sysselmand Einarsen opstaaet Menings-

forskel, deels om hvorvidt Laugthingsskriverlonnen skal

;|
ansees indbefattet under den ved forannævnte Resolu-

tion fastsatte Sysselafgift, deels om Rigtigheden af det

BelcJb, hvortil en for Sysselmand Einarsen opfort Re-

#> stance er ansat.

I Anledning heraf skulde man tjenstligen have Hr.

Stiftamtmanden anmodet om at tilkjendegive Syssel-

mand Einarsen, at da den kgl. Resolution af 26. Septbr.

||
1 838 ikkun har reguleret hvad Sysselmændene ilsland

|L have at erlægge til Islands Jordebogskasse, istedetfor

r **



20 Bentes. Skriv. ang. Syssel-Afgifter.

Sysselets Forpagtningsafgift, Kongetienden, forsaavidt

den under Forpagtningsafgiften har været indbefattet,

og Embedsprocentskatten af visse og uvisse Indkomster,

saa indbefatter Afgiften, efter ovenmeldte allerhoieste

Resolution, naturligviis ikke de øvrige Indbetalinger,

Sysselmændene have at gjbre, deels til Jordebogskas-

sen og deels til Justitskassen i Island, og altsaa heller

ikke Laugmandstold eller Laugthingsskriverlon, hvilke

fremdeles blive at erlægge ligesom hidtil.

Hvad angaaer den pmventilerede Restance, da er

Sporgsmaalet herom en Sag imellem Landfogden og

Sysselmanden, paa hvis Afgjorelse Rentekammeret ikke

kan indlade sig. — Rentekammeret den 20. Februar

1841.

22. Febr. Gapitelstaxt for Mula - Sysselerne i Øster-

Amtet, fra Medio Mai 1841 til samme Tid 1842.

Friflriksgåfu den 22. Februar 1841. — Islandsk:

Original-Gjenpart trykt som Schema paa et Halvark i Folio

og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende Tal. Jevnf.

Sig. Hansen: MUm ver&lagsskrår" i
t4
Skyrslur um landshagi

#

å Islandi" I. 2, 234 ff. — Denne Capitelstfixt anffires som pu-

bliceret i Norder-Mule Syssel 1841.

Capituls-Taxti fyrirNorour-Miila og Sufcur-Mula s^slur

i Islands austur-amti, gildandi fra mibju Maji månaoar

m\ til sdmu tftar 4842.

Silfurmynt. Hundrao

.

Alin.

Rbd. Kbsk. Kbd. Kbsk. libsk.

78 24 78 20

4 24 24 19

•

l

h 30 8 24

82Va 30 84 24 V*

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anfferte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 2. Februar 1841

(ovenf. S. 7-9).
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Silfurmyht. Hundrafc. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 5 • • • . , 2 69 1
/* 32 66 26

— 6 • • . . 3 51 28 24 227a

^ 7 • • • • . . 2 39 24 6 19

— 8 • • • . . . 14 64 7* 14 647a 117a

— 9 . . 11 19 14 897« 12

B. Nr. 10 • t • . . » 23 28 72 23

— 11 • • • i 19 23 72 19

— 12 • • • 20 25 20

— 13 • • • • 19 23 72 10

C. Nr. 14 • • • 3272 10 15 8

— 15 ; . / » 21 13 12 107a

— 16 • • • . . . • 207« 9 21 77«

— 17 • • • 9 36 77a

— 18 • • • . . . • 61 12 68 10

— 19 • • • . . . i 5 15 75 127a

— 20 • t • • . . . 36 45 n 36

— 21 • • • . . . • 267a 33 12 267a

D. Nr. 22 . . 4 24 19

— 23 • • • . . . 4 n 24 fe 19

— 24 9 • # . . . 4 » 24 i 19

— 25 • • . . 3 45 20 78 167a

— 26 • • • i . . . 2 60 15 72 12Va

E. Nr. 27 t • • • • » • n II »

— 28 • • • i , . . 1 33 20 15 16

— 29 • . . . 1 30 19 66 16

— 30 • • • . . . 1 28 V* 18 647a 15

P. Nr. 31 • « • . . 4 22 16 88 137a

— 32 • • . . . 3 35 20 18 16

— 33 • • • . . . 2 48 15 1 12

— 34 • • . . . 1 75 14 24 HVa
— 35 • • • . . . 1 41 17 12 137a

— 36 • • • . . . 2 787« 16 87 137a

- 37 • • • > • • » 7 17 48 14
G. Nr. 38 • • . . . 2 877-i 17 45 14

— 39 • • • » l) i M

- 40 • • • . . . 3 67, 36 78 297«
- 41

• • » 53 26 48 21

- 42 • mø » 95 • • 19

- 43 • • . . . 1 17« • W/i

1841.

22. Febr.
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1841. Meoalveroå hverju hundraoi og hverri aliu i fyr-

'7^™\~r tdldum landaurum verc)ur:
22. Febr.

Eptir Litr. A, eour i frtøu 24.91 Vs 20

— B, — i ullu, smjoriogtélg 25.30 20

— C, — i ullar I6vinnu. . . 18.54 15

— D, — i fiski 21.68V2 17Va

— E, — i Ijsi 4 9.48 V« 45V»

— F, — i skinnavbru .... I6.8OV9 43Va

En meoalveroå summa allra landaura, skipt meo 6,

synir raeoalvero allra meoalveroå
[hdr.] 21 Rbd. 14 Sk. [og alin] 17 Sk.

Frioriksgåfu J)ann 22. Februarii 1841.

B. Thorareusen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

I i

23. Febr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, r

ang. Blanquetter til Tabeller over Ægteviede,

Fodte Og Dode i Island. Khavn den 23. Februar
*

1841. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1841, Nr. 698.

Deres Hoiærværdighed har i behagelig Skrivelse

af 4 8. August f. A. hertil indberettet, at da mange af

de islandske Geistlige, især gamle og synssvage Præ-
J

ster, have besværet sig for Dem over, at det faldt dem

vanskeligt, ordentligen at reglere og affatte de ved

dette Collegii Circulaire-Skrivelse af 8. Decenibr. 1835

paabudne nye Tabeller over Ægteviede, Fodte og Dbde,

har De, saavel i Anledning heraf, som for at faae de

omhandlede Beretninger ordentligen expederede, ved

Islands Stiftsbogtrykkerie i forrige Sommer foranstaltet

trykt et til omtrent 8 Aar tilstrækkeligt Antal Blanquetter

til de nævnte Tabeller, — og Deres Hbiærv. har der-

hos anholdt om, at Omkostningerne ved Trykningen af

disse Blanquetter, som ifblge medfulgt Regning i det

Hele beldbe til 71 Rbd. 4 Sk., maatte bevilges udbe-

talte af Islands Jordebogskasse. .

r
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Efter at man angaaende denne Sag havde tilskrevet 1841.

det kel. Uentekammer, har Kammeret nu tilmeldt dette ~r~ JT° 23. Febr.

CoIIegium, at der efter Omstændighederne ikke haves

Noget imod, at den ommeldte Udgift udredes af Islands

.lordebogskasse, med Tilfoiende, at Landfoged Gunlbgsen,

i Forventning af allerhbiesle Approbation, under 6. d. M.

er tilskrevet om, at udbetale Belobet paa Deres Hoi-

ærv." nærmere Requisition. — Hvilket man, ved at

remittere den ommeldte Regning, tjenstl. skulde tilmelde

Deres Hbiærv. til behagelig Efterretning. — Det kongl.

Danske Cancellie den 23. Februar 1841.

Kongelig Resolution angaaende Honorar for 25. Febr.

en videnskabelig Undersogelsesreise til Island.

Khavn den 25. Februar 1841. - I Rentekammerets

Forestilling 23. Februar berettes, at den ifolge kongel. Resol.

I H. Mai 1839 foretagne Undersogelsesreise i Island ved Schythe

ø og Steenstrup var fuldendt i Aarene 1839 og 1840, men at

den detaillerede Reiseberetning ikke endnu var indkommen

I paa Grund af den korte Tid, der var forlbben siden Ankomsten.

„ Med Regnskab over Omkostningerne og Begjæring om Honorar,

i samt om Erstatning for Tab ved Fraværelsen i saa lang Tid fra

Kjbbenbavn, havde de indsendt kort Beretning til Rentekam-

|
meret om Reisens Gang og de derved vundne Resultater.

[
Reisens nodvendige Forberedelser medtoge saa lang Tid

I
af Forsommeren 1839, at de Reisende ikke kunde erholde di-

I rekte Skibsleilighed til Island, men maatte gaae til Norge, og
; efter nogle Ugers Ophold i Arendal naaede de fftrst Reykjavik

1 Slutningen af Juli. Det blev da anseet for seent at reise til

Nordlandet, og de anvendte derfor den tilbageværende Deel
af Sommeren til en Orienteringsreise til Sydlandets mærkeligste

Punkter: Kilderne ved Laugarnæs, Reykir i Olfus, Reykir i

Laugardal, Reykholt sammesteds og Geysir, samt Hekla, der
med Omegn dog kun gav et lidet interessant Udbytte, foruden
aet østlige Sydland indtil Skeioaråjokul, hvor en lang og
uinteressant Sandstrækning begynder. Paa denne Reise lagde
de Veien over Fjaliabak, men paa Tilbagetouren holdt de sig

|
nærmere ved Kysten. De kom her igjennem endeel af de i

i Aara 1783 edelagte Strækninger, samt fik Leilighed til at
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1841. undersøge Isfjeldenes Indvirkning paa Landets Omdannelse,

25. Febr. men ellers mødte dem, med Undtagelse af nogle foregivne

—— Kulminers Besigtelse, Intet af technisk Interesse, forend de

naaede Svovlleierne ved Krisuvik, hvorfra Prøver medtoges til

noiere Undersogelse i Vinterens Lob. Efter at være komne

tilbage til Reykjavik, tilbragte de Vinteren med at forberede

sig til Reiserne den næste Sommer, saavel med specielt Hensyn

til de Egne, der agtedes besbgte, som med Hensyn til Landets

almindelige Naturhistorie og Sproget. Da de antoge ikke at

kunne fuldføre det dem paalagte Hverv, naarde begge skulde

besøge alle de interessante Steder, forespurgte de hos Kam-

meret i Foraaret 1840, om de maatte skilles ad, og hver tage

sin Deel af Landet til Undersøgelse, og da dette bifaldtes,

foretog Steenstrup sig Reisen i de vestlige Egne, for at under-

sbge Forholdene med Steenkul og Surtarbrand, medens Schythe, i

der som Physiker og Chemiker bedst kunde oplyse Forholdene

ved Svovlproduktionen, skulde bereise Ost- og Nordlandet.

Den Sidstnævnte tiltraadte saaledes en 200 Mile lang Reise

gjennem Islands midterste Høiland til Ostfjordene, og derfra

over Nordlandet tilbage, hvilken Reise varede fra 25. Juni til

13. September, og mentes deels at lede til Oplysninger om det

hidtil ubekjendte Hollands Natur, deels at kunne betragtes

som et Forsøg paa at bane Veien til en Forbindelse mellem

Sydlandet og Ostfjordene, hvortil man i høi Grad foler Trang

og hvortil Regjeringen allerede i 1770 forgjæves opmuntrede.

— Steenstrup vendte sig først mod Syd, for at fortsætte de

Undersøgelser ved Krisuviks Svovlminer, som Aaret forhen

vare blevne afbrudte ved den fremrykkede A årstid. Efter hertil

at have anvendt 8 Dage, besteg han et med nyere Lavastrømme

bedækket Bjergplateau, fra hvis nordlige Afhang, Långahh'b,

han kunde beskue et vulkansk Belte, der hidrører fra en ikke

gammel Tid, nemlig det 13. og 14. Aarhundrede, hvorhos et

forhen afbenyttet Svovlleie paa det saakaldte Brennusteinsfjall

toges i Oiesyn. Ogsaa besøgte han et i den allersidste Tid

dannet Svovlleie i en Kløft ved Toppen af Hengilen. Derpaa

forandredes Routen, og over Grimsnæs lagdes nu Veien imod

Nordvest til Borgarfjords, Myra og Hnappedals Sysseler, samt

til Handelsstedet Stykkesholm ved Bredebugten, og derfra til

de egentlige Vestfjorde, hvor den eftersøgte Surtarbrands ad-

spredte Leier og Landets Configuration foranledigede mange

Omveie, ad hvilke Steenstrup omsider naaede A&alvik og Reka-

vi'k, hvilket sidste var det nordligste og vestligste Punkt, hvortil
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han kom. Tilbagereisen foretoges gjennem Dalene i Dala- 184-1.

syssel og de lavere Egne af Myra og Borgarfjords Sysseler, 25. Febr.

hvis hoiere Punkter allerede vare dækkede med Snee, da han

den 15. Septbr. kom tilbage til Reykjavik, hvorSchythe forud

var indtruffen. Otte Dage efter indskibede de sig begge til

Danmark.

Hvad de ved denne Heise vundne Resultater angaaer, da

anseer Steenstrup det for det vigtigste, at han troer, ved at

have forenet Undersb'gelsen af de mærkeligere Punkter med
Oversigten af saa meget som muligt af Landet, at have op-

fattet dettes almindelige Bygning rigtigere end hans For-

gængere, hvilket atter maa have Indflydelse paa Opfatningen

af de specielleste Forholdes Natur. De fremmede, især franske

Reisende, som have fremstillet Islands geologiske Beskaffenhed,

have efter hans Overbeviisning miskjendt den vulkanske Virk-

somheds bestemt afsondrede Epocher, og de i enhver af disse

dannede Bjergmassers særegne chemiske Natur, og derfor have

de feilagtigen tillagt Island Rigdomme, som det ikke besidder

°g ikke kan besidde.

Landets ældste Bjergmasser bestaae af Trapbjerge, dan-

nede af over hinanden liggende Lag af Lava, af hvilke det

overliggende stedse er fremkommet af Spalter gjennem alle de

Underliggende. Denne Virksomhed synes at være foregaaet

Paa Havets Bund. Derefter er Landet pludselig blevet hævet

°P til dets nuværende Hbide. De under denne Hævning

^agne mangfoldige Klbfter i alle Retninger udvidedes siden

Ved Havets og det atmosphæriske Vands Paavirkningj Bugterne

dannedes og Elvene udskare Dalene samt belagde deres Bund
^ed den frugtbare Lavaleer. En frodig Vegetation kan spores

derefter at have beklædt Landet. Men paa samme Tid sam-
lede sig ogsaa de vulkanske Kræfter, der endeligen brbde frem
under en ny Form. Lavamasserne strbmmede nu ikke op af

smalle Spalter, men af uhyre Klb'fter i selve Dalbunden, hvor
der var mindst Modstand at overvinde. Denne Lava fyldte

dalene lige til Toppen af de omliggende Fjeldvægge, paa
hvilken rædsomme Maade Landet igjen blev sammensmeltet
tol et Hele, og dets herlige Vegetation forsvandt. Elementerne
have siden den Tid udskaaret nye Dale og Fjorde, men det

nye Paalæg, Landet fik ved de forhbiede Lavabjerge, ned-
trykker Temperaturen og den organiske Kraft. Saa længe
Landet har haft denne sin nuværende Form, er Lavaen kun
fremkommet af Kratere, og formaaer, efter at være afkjblet
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1841. ved at stige op til disse hoie Steder, ikke længere at fylde

25. Febr. Dalene, men kun i smalle Stromme at udgyde sig over Landet.

—^ - . At der imellem disse tre vulkaniske Perioder have været

rolige Tidsrum, kan sees af et Mellemlag mellem Traplavaen

og Klbftlavaen, hvilket især viser sig tydeligt ved Adalvik og

JOkulfjordene. Dette Mellemlag er Surtarbranden eller de is-

landske Brunkul. Man har for anseet den for at ligge mellem

Traplagene, og forledet derved antaget, at der kunde findes

flere saadanne Lag; men naar man fbrst har overbeviist sig

om, at den ligger mellem tvende i Tid og Rum aldeles for-

skjellige Formationer, og netop ved disses Adskillelse er be-

grændset, saa kan man kun antage eet eneste Surtarbrands-

lag? °g hidtil er ogsaa kun eet saadant paaviist.

Surtarbranden kan, efter sin techniske Anvendelighed,

deles i to Klasser: 1) Steinbrandr (Steenbrand), en sort

Skiferleer, fuld af vegetabilske Dele, og kun i sjeldnere Til-

fælde brændbar; 2) viobrandr (Vedbrand), Levningerne af

den Skovvegetation, som ved Kloftudbrudene bedækkedes med

Lava og Tuf, og som tydeligen kan skjonnes at have bestaaet

af Træer af Slægterne Pinus picea, Juniperus, Alnus, Betula

og Acer, samt maaskee Taxus og Piil. Der findes Stammer

af 5 Qvarteers Diameter og 16'/a Alens Længde fra Roden til

de forste Grene. Yedbranden kan, efter at være forkullet,

meget godt bruges i Smedien, men da Lagene almindeligviis

ikkun ere l Fod mægtige og ligge paa utilgængelige Steder,

som oftest bedækkede med flere hundrede Fod hol Klttftlava,

der ikke er sammenhængende nok til at man kunde drive

Stoller ind i den, saa kan den kun finde meget ringe Anven-

delse og kun benyttes af de i Nærheden boende, der efter-

haanden opsamle de Blokke, der ved Fjeldskred og Elvebrud

styrte ned.

Det af den franske videnskabelige Commission offentlig-

gjorte Resultat, at Surtarbranden skulde bestaae af Drivtommer,

formenes af Steenstrup at være aldeles urigtigt, idet Surtar-

branden maa antages at være en paa sit Voxested odelagt

Skovvegetation. Derhos anseer han det for afgjort, at Steen-

kul ikke forekomme og ikke kunne forekomme, da Islands

ældste Formationer er meget yngre end de Steenkullene led-

sagende Dannelser. De Masser, som af Indbyggerne paavises

som Kul, ere ikke andet end Obsidian, sort Lava eller sort-

laden Tuf, Fossilier, som na?ppe kunne bringes til at glode,

langt mindre til at brænde.
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Istedetfor at hele Bælter i Bjergmasserne ifølge fremmede 1841.

Geologer (Krug v. Nidda og Robert) skulde være ægte tra- 25. Febr.

chytiske, nemlig bestaaende af portise kaliholdige Feldspather, v

saa bestaae baade Traplavaen, Kltfftlavaen og Kraterlavaen,

altsaa alle tre Perioders Frembringelser, af Augit, samt kalk-

og magnesiaholdige Feldspather ; hvilken Omstændighed til—

•» intetgjor Haabet om at finde flere af de vulkanske Produkter,

S som forekomme ved de sydeuropæiske Vulkaner, og som man
fornemmeligen ventede at finde ved de varme Kilder og Svovl-

8 Jeierne. * :-.:.[ •.: ^r^y^ J. v." \
>^ ^.^;>r^rs

Svovl fremkommer paa flere Steder paa Sydlandet, især

ved Krisuvik, hvor Svovludskillelsen er i en meget levende

Tilstand. Det udskilles af den med hede Vanddampe op-

stigende Svovlbrint, der decomponeres og danner Vand, Svovl-

syrling (Svovlsyre) og Svovl. Dette sidste afsættes som sub-

|i limeret i traadformede Krystaller et Par Tommer under Jordens

[;
Overflade, og synes jevnligen at maatte borttages, hvis Skorpen

ikke skal blive for tyk og hindre den nødvendige Communica-

tion med Luften, thi ellers standser Udskillelsen og Svovlleiet

bliver koldt. Af saadanne kolde Svovlbænke findes der flere.

Svovlleierne ved Krisuvik have en altfor ringe Udstrækning
p

til at lcinne Anlæggelsen af et RafTinaderie, og ligge derhos

neesten en Dagreise fra nærmeste Havn. — Paa det ovennævnte

Brennusteinsfjall ved Långahh'o ligger Svovlet over 1 Fod tykt,

da det i flere Decennier ikke har været benyttet. — Derved,

at Svovlsyren i Forening med Vanddampene angriber Lava-

massen, dannes

:

Gibs, dog baade i ringe Mængde og af ureen Beskaf-

fenhed, da den danner Overlaget over Svovlleiet, i Forbin-

delse med

Svovlsuur Lee rj ord, etslags Allun, der i gunstigt

Veir udblomstrer i Mængde, som en kort Uld, paa SvovJleierne,

.

°g ansees for bedre end den Allun, der kan kjbbes i Handelen.

Svovlsyre dannes i Mængde, men vil være vanskelig

at benytte,

Allunsteen og Salpeter, der forudsætte trachytiske

Masser, ere ligesaa lidet fundne, som Porcellainjord og Bor-

syre (Borax), hvis Forekomst i Island man ogsaa havde for-'

modet.

Af Metaller har Steenstrup kun fundet lidt Jern, som
Myremalm, og ved Krisuvik noget Kobber i Forbindelse med
Svovl, men ikke gediegent, og i meget ringe Mængde.
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1841. Tjenlig Byggesteen mangler paa Landet, dog kunde maa-

25. Febr. s^ee nogle Lava-Arter og den Kiselsinter, som de varme Kilder

— afsætte, benyttes; men Kalk mangler saa godt som aldeles,

og Puzzolano findes ikke i Pulverform.

Da Schythe, som især bereiste Oster- og Nordlandet, ikke

har troet at burde meddele nogen synderlig Detail, forend ved

den Hovedberetning, som nu snart kan ventes, seer Kammeret

sig ikke for Tiden i Stand til at oplyse noget nærmere an-

gaaende hans Iagttagelser i hine Dele af Landet, men hans

mundtlige Yttringer gave dog tilkjende, at han ikke antog at

have gjort nogen ny Opdagelse af overordentlig Vigtighed i

technisk eller i det Hele taget i praktisk Henseende.

Men uagtet Resultatet af Reisen saaledes snarest var at

betragte som negativt, ansaae Rentekammeret det dog for vig-

tigt. Tillige ansaaes det for at være af Interesse i videnskabe-

lig Henseende, at Landets almindelige geologiske Charakteer,

der næsten var aldeles ubekjendt, er omhyggelig bleven under-

søgt, ligesom vistnok ogsaa en stor Deel andre Iagttagelser af

naturhistorisk Vigtighed ere indsamlede. Dertil kommer, at

ifdlge Schythes Beretning ikke faa interessante Mineralier ere

medbragte, for at stilles til Kongens Disposition. Steenstrup

har for sit Vedkommende yttret, at det ei alene vilde være

ham kjært, hvis den udførlige Beretning anaaaende de uor-

ganiske Gjenstande i Island, hvorpaa han nu arbeider, og som

vil blive ledsaget af et geologisk Kort og flere Tegninger af

geologiske Gjenstande, maatte blive anseet værdig til at blive

offentliggjort, men at han ogsaa særdeles meget finsker at

sættes i Stand til at see de zoologiske og botaniske Iagttagel-

ser, han under Opholdet paa Island har haft Leilighed til at

anstille, og som han agter efterhaanden at udarbeide, udgivne

i Trykken; og da hans Bemærkninger angaaende de organiske,

især de botaniske Gjenstande, ikke lidet kunne tjene til at

belyse de geologiske Forholde, vilde han ansee det for hen-

sigtsmæssigt, hvis alle hans Reise -Iagttagelser maatte frem-

træde som Afsnit af eet samlet Værk.

Kammeret troer at burde anbefale dette Onske, og kan

derhos ikke omtvivle, at ogsaa de Optegnelser, som med det

første kunne ventes fra Schythes Haand, jo ville fortjene enten

samlede eller udtogsviis at komme i Trykken. Endskjbndt

Frugterne af denne Reise til Island ikke endnu tilfulde kunde

bedtfmmes, nærede Kammeret derfor dog ingen Tvivl om, at

disse i Værd og Interesse vilde svare til de Forventninger,
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man gjorde sig, da disse Mænd bleve udnævnte til at foretage \ 844

.

Reisen. Naar dertil nu fdiedes Betragtningen om den Interesse, 25. Febr.

som Island i naturhistorisk Henseende altid har haft, og den

Mangel paa Kundskab om de derværende Forhold, som hidtil

har været en Fblge af de Vanskeligheder, hvilke Landets Be-

liggenhed og locale Særegenheder frembyde, samt alle de som

det synes falske Forestillinger om denne O, som lige indtil den

sidste Tid have 'været udspredte, saa finder Kammeret, at der

er megen Opfordring for Regjeringen til at sbrge for, at de

i
her omhandlede, ved sammes Foranstaltning fremkaldte Iagt-

! tageiser, udstyrede paa en passende og værdig Maade, kunne

i komme til den almindelige Kundskab, som de i videnskabelig

Henseende fortjene ; til hvilket Oiemed Kammeret anseer det

I for rigtigst, om det maatte behage H. Maj 1
, at overlade til

Kammeret, efter nærmere Conference saavel med Forfatterne

j
som andre Sagkyndige, at foranstalte det i denne Henseende

i
FornGdne. Da de hertil fornbdne Omkostninger formentligen

ikke egne sig til at udredes af Islands Jordebogskasse, efter-

som Reise -Iagttagelsernes Udgivelse vil have et mere reent

I

videnskabeligt Formaal, der ikke vedkommer Islands specielle

Interesse, saa udtaler Kammeret det Haab, at Kongen vil give

? Samtykke til, at disse Omkostninger, om hvis Størrelse for-

ivrigt i Oieblikket intet Bestemt kunde siges, maatte udredes

extraordinairt af Finantserne, hvortil Finantsdeputationens Sam-
tykke allerede var indhentet.

I Omkostningerne ved denne Reise, hvilke den islandske

S Jordebogskasse ifblge kgl. Resol. 14. Mai 1839 skulde udrede,

I havde ialt udgjort 5929 Rbd. 50 Sk., hvilket Belbb vel er

noget stbrre end det, man oprindeligen havde ventet at ville •

medgaae, men naar man tager Hensyn til, at de Reisende

|
have maattet anskaffe adskillige Bbger, Korter og Instru-

I denter, hvoriblandt nogle Jordbor m. m. (hvoraf dog endeel

{
endnu er i Behold og stillet til Kammerets Disposition), samt

S ^ Begge bleve nbdte til at lægge Veien over Norge, hvor de

J

1 nogle Uger afventede Skibsleilighed, og naar man derhos

\
seer hen til det Antal Rideheste, Pakheste og Ledsagere, som

^ have været fornbdne for dem og deres Bagage, saa finder

Kammeret denne Sum, i Sammenligning med hvad der ved
andre Reiser i Island er medgaaet, ingenlunde overdreven,

hgesom og Stiftamtmand Bardenfleth i en Skrivelse til Rente-

,
kammeret havde erklæret, at de Reisende, saavidt han skjon-
fcede, ikke havde brugt mere, end nddvendigt havde været.
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1844. Med Hensyn til det ansøgte Honorar, da havde ei alene

• Stiftamtmand Bardenfleth, efter den Leilighed, han havde haft

25. Febr. ^ ^ gee ^ hvorledes de Begge, og i Særdeleshed Steenstrup,

have anvendt deres Tid i Island til de med deres Hverv i For-

bindelse staaende Granskninger, anbefalet dem til at erholde et

saadant. Den ved Reisen stiftede Gavn, samt den af de Reisende

umiskjendeligen udviste Flid og Udholdenhed, endelig ogsaa

den med Reiseberetningens Udarbeidelse forbundne Umage, an-

befalede dem begge i denne Henseende, ligesom ogsaa den Om-
stændighed, at de havde givet Slip paa privat Fortjeneste og

Steenstrup paa en Plads paa Borchs Collegium. Rammeret

indstiller dem derfor til at erholde 500 Rbd. hver, samt at dette

Belttb skulde udredes af Islands Jordebogskasse. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1841 A, Nr. 132.

Vi bifalde allern., at der af den islandske Jorde-

bogskasse maa udbetales et Honorar af 500 Rbd. til

enhver af indbemeldte tvende Naturforskere, polytech-

nisk Gandidat Schythe og Student Steenstrup, i An-

ledning af deres for nylig tilendebragte Reise i Island.

Derimod ville Vi udsætte Bestemmelsen af en pas-

sende Sum, for at befordre Resultaterne af ovenmeklte

Reise udgivne i Trykken, indtil Reiseberetningerne ere

fuldstæncligen aflagte. — Kjobenhavn den 25. Februar

1841 K

27. Febr. Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Forslag til Optagelse af Reykjavik i

de danske Kjobstæders Brandassurance. Khavn

den 27. Februar 1841. — Canc. Danske Kjhbstæders

Brandforsikkrings Copieb. O, p. 512-514. — Ny Coll. Tid. 1841,

S. 367-372. Ålgreen-Ussings Reskriptsaml. 1841, S. 38—39.

Jfr. Roesk. Stændertid. 1840, S. 457—463, 1829—1845, 2010-

2014, Anhang S. 42—43. Viborg Stændertid. 1840, S. 123,

447-458, 618-622, Anh. S. 4-5. Fréttir fra fulltruafi'nginu

!

) Denne Resolution er ved Rentekammer-Skrivelser af 6. Mai

communiceret Finants-Deputationen og daværende Student

Steenstrup. Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 741—742.
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i Hréarskeldu 1840 (KhQin 1840. 8".), S. 27—33. Tftindi 1841.

fra alfrfngi i'slendmga 1845, S. 86-93, 494-507, 514—518. 27. Febr.

Efter at Cancelliet, i Anledning af det af Hr. Kam-

merherrens hertil indgivne Forslag til Byen Reykjaviks

Indlemmelse under de danske Kjobstæders Brandfor-

sikkring, havde modtaget Deres yderligere behagelige

Betænkning af 8. Februar f. A. og de dermed indsendte

Erklæringer fra Byfogden, de eligerede Borgere og

Bygningscommissionen i Reykjavik, foredrog man Sagen

for Hans Majestæt, som under 6. Juni f. A. allernaad.

resolverede saaledes:

((
Vi bifalde allern., at Vor Gommissarius gjbr begge

de raadgivende Provindsialstænder- Forsamlinger be-

kjendte med det gjorte Forslag om Reykjaviks Indlem-

melse i de danske Kjobstæders Brandforsikkring, samt

nied de nærmere Bestemmelser, der i saa Henseende

have været omhandlede saavel for Brandcontingentels

Slorrelse, som angaaende Grændsen for Storrelsén af

Forsikkringssummen og Forsikkringens Nødvendighed

eller Frivillighed, — alt for at erfare, om bemeldte

Stænder med Hensyn til de danske Kjobstæders Inter-

esse maatte have Noget at erindre, enten mod den fore-

slaaede Indlemmelse i det Hele, eller med Hensyn til

de Vilkaar, hvorunder samme kunde finde Sted".

I Overeensstemrnelse hermed er Sagen bleven fore-

lagt de i forrige Aar afholdte Stænderforsamlinger for

Ustifterne og for Norre-Jylland, og har den hvert Sted

Paa anordningsmæssig Maade været Gjenstand for Be-

handling i en Comitee, bestaaende af tre Medlemmer,

°8 derefter i tvende Pienar-Moder, hvorefter Forsam-

lingerne have afgivet deres allerund. Betænkninger,
som af Cancelliet ere blevne Hans Majestæt allerund.

foredragne.

Imidlertid har dette Forslag, saaledes som nær-

mere vil erfares af de medfolgende Nummere af den
roeskildske og den viborgske Stænderlidende, hvor

Forhandlingerne i denne Sag ere indforte — mbdt
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'1841. Modstand i Provindsialstændemes Forsamlinger; thi
•

27. Febr. skjdndt begge Forsamlingerne have erkjendt det On-

skelige i, om man kunde komme Reykjaviks Indvaanere

imdde ved at være dem behjælpelig til at erholde det

af dem længe savnede Gode, at kunne forsikkre deres

Eiendomme paa samme iMaade, som lndvaanerne i de

danske Kjbbstæder, saa have de dog fundet overveiende

Betænkeligheder ved Forslaget, idet den roeskildske

Forsamling, efter de Oplysninger, den var i Besiddelse

af, med 47 Stemmer imod 48 har besluttet fortiden

at fraraade, at Reykjavik indlemmes i de danske

Kjbbstæders Brandforsikkring, hvorhos den dog har

anseet det onskeligt, at yderligere Oplysninger tilveie-

bringes angaaende Tilstanden og Forholdene i Reykja-

vik, navnlig med Hensyn til Bygningsmaaden, Eien-

dommenes Beliggenhed, Antal og deres omtrentlige

Værdie, hvorfor den med 38 Stemmer mod 27 har ved-

taget allerund. at andrage paa, at saadanne Oplysninger

fbrst maatte befales indhentede, for at man kunde komme

til nbiere Kundskab om de Omstændigheder, hvorefter

Størrelsen af den Risico, som Assuranceforeningen

maatte paatage sig ved at gaae ind paa det gjorte For-

slag, bdr bedbmmes. Den jydske Forsamling har der-

imod ikke anseet det fornddent at afvente saadanne

yderligere Oplysninger, men har med 40 Stemmer imod

4 besluttet at fraraade, at Reykjavik indlemmes ide

danske Kjbbstæders Brandforsikkring.

idet Cancelliet, ifblge Hans Maju allern. Befaling,

herved tjenstl. skulde meddele Hr. Kammerherren, til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjbrelse for Byfogden

og de eligerede Borgere i Reykjavik, hvad der er pas-

seret i Provindsialslænderne med Hensyn til den om-

bandlede Sag, skulde man lige tjenstl. tilfbie, at den

attraaede Indlemmelse i Kjbbstædernes Brandforsikkring,

som Fblge deraf, i det mindste ikke for Tiden kan

finde Sted, hvorhos det overlades til Communalbe-

styrelsen, om den maatte finde Anledning til at indlede
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nye Forhandlinger angaaende Sagen, og erhverve de i 1841.

den roeskildske Forsamlings Betænkning betegnede Op-^^^r

lysninger. — Det kongl. Danske Gancellie den 27. Fe-

bruar 1841.

Plakat ang. Salarium for Advokater og Pro- 3. Marts

curatorer i Justitssager. Khavn den 3. Marts

1841 . — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik

i Juli 1841. Ligeledes er den publiceret i Gullbringa og Kjosar

Syssel 1841 og i Dala Syssel 1842. — Canc. 2. Depart. Reg.

XLII, 52 (1841, Nr. 119b). Original - Aftryk hos Schultz.

Ny Coll. Tid. for 1841, S. 193. Qvart-Forr. for 1841, S. 19-

20. Schou XXIII, 316-317.

Plakat, indeholdende Forandring af Bestemmelserne

i Forordningen af 7. Marts 1827, angaaende Salarium

for Hoiesteretsadvokaterne os Procuratorerne ved Lands-

over- samt Hof- og Sladsretlen i Kjobenhavn og Lands-

overretten i Viborg i Justitssager.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi, efter

at have modtaget allerund. Betænkning fra begge For-

samlinger af Vore troe danske Provindsialslænder an-

gaaende et dem i 1840 forelagt, ved et tidligere An-

dragende fra Samme foranlediget, Udkast til en Plakat,

sigtende til al forskaffe Advokaterne ved Vor Hoiesteret

og Prokuratorerne ved Vore Landsoverretter i Danmark

yderligere Godlgjorelse for deres Arbeide i Justitssager,

allernaad. have fundet for godt at byde og befale som
folger

:

Den allerhbieste Forordning af 7. Marts 1827 an-

gaaende Salarier for Hbiesterets-Advokaterne og Lands-

overrets-Prokuratorerne i de Justitssager, hvilke de ud-
fore som Aktorer, skal for Fremtiden saaledes være
forandret, at det Salarium, der tilkommer Hdiesterets-

Plak. 9. Mai 1855 § 2.

XII. It 3
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1841. Advokaterne i fornævnte Egenskab, kan i Sager af sær-

<T"m-"T deles betydeligt Omfang, efter Vor Hoiesterels Skjon,

forhoies over den i Forordningens § 2 bestemte Grændse

indtil en Sum af 100 Rbd., og at Prokuratorerne saavel

ved Vor Landsover- samt Hof- og Stadsret i Kjoben-

havn, som ved Vor Landsoverret i Viborg ogsaa skulle

nyde Salarium i de Justitssager, som de udfore i Egen-

skab af Defensorer, hvilket, ligesom del, der tilkommer

dem som Aktorer, i Overeensstemmelse med Forord-

ningen bliver af Retten at bestemme fra 5 til 15 Rbd.

Ibvrigt vil det i Eet og Alt have sit Forblivende ved

bemeldte Forordning.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjbbenhavn den

3. Marts 4841.

9. Marts. Caucellie - Skrivelse til Amtmanden over Is-
• •

lands Nord- og Oster -Amt,, ang. Forholdet mel-

lem Lægerne og Apothekerne paa Island. Khavn

den 9. MartS 1841. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1841,

Nr. 788—791. — Denne Cancellie- Skrivelse anføres som pu-

bliceret i Norder-Mula Syssel 1842.

Ved at tilstille Cancelliet til Afgjbrelse et til Hr.

Amtmand indgivet Andragende, hvori Apolheker Thor-

arensen, som under 10. April f. A. blev meddeelt Be-

villing lil at gjenopretle det af ham tidligere anlagte

Apothek i Ofjord, forespbrger, hvorledes den Clausul:

udog at ham ikke derved gives Eneret til Afsætning af

Medicamenler i Amtet", som findes i Bevillingen, er at

forstaae, — har De i behagelig Skrivelse af 15. Septbr.

f. A. yttret, at det vel paa den ene Side maa erkjendes,

at saafremt denne Clausul skal fortolkes saaledes, at

Distriktslægen og de i Amtet praktiserende Læger der-

ved maae antages at være blevne berettigede lil frem-

deles al gjore Brug af den dem ved Cancelliels Skri

i
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velse af 9. Juli 4825 indrammede Tilladelse til, saa- 4844.

længe Apolheket i fjord var nedlagt, at forskrive Me- 9. Marts,

dikamenter fra Kjobenhavn og at udsælge samme til

de Patienter, som sbge deres Hjælp, vil det være umu-

ligt for Apothekeren at bestaae, men at det derhos paa

den anden Side maa indrommes, at det vil være et

fdleligt Tab for Lægerne, naar hiin Tilladelse, som de

hidtil have udbvet, blev dem betaget, da Udsalget af

Medikamenter er deres fornemste Indtægtskilde.

Gancelliet kunde heller ikke Andet, end med Hr.

Amtmand erkjende, at der i den omhandlede Henseende

finder en Collision Sted mellem Lægernes og Apo-

thekerens Rettigheder, som det i flere Henseender maatle

være vigtigt at see hævet. Man indledede derfor Gorre-

spondence med det kgl. Sundheds-Collegium, og idet

man yttrede sig om, hvorledes Lægernes og Apotheker-

ens gjensidige Rettigheder kunde begrændses, udbad

man sig dets Betænkning meddeelt.

Efter at man nu har modtaget denne, skulde man,

næst at bemærke, at den omhandlede Glausul kun blev

tilfoiet for at tilkjendegive, at Lægerne i Amtet ikke

va re udelukkede fra at tage Medicin paa de bvrige

Apotheker i Island, til fornoden Efterretning og videre

Bekjendtgjbrelse tjenstl. melde, at Forholdet mellem

Egerne og Apothekerne i forberbrte Henseende vil

være at ordne paa den Maade, at Lægerne vel frem-

deles vedblive at være berettigede til selv at forsyne

de under deres Behandling værende Syge med Læge-
midler; men at det, nu da Apotheket i Oefjord er gjen-

°prettet, i Overeensstemmelse med Gancelliets oven-
Cl"lerede Skrivelse af 9. Juli 4 825, ikke herefter vil

være enten Distriktslægen eller de bvrige i Nord- og
Ost-Amtet praktiserende Læger tilladt at forskrive Me-
dicin fra Kjbbenhavn eller andetsteds i Danmark, hvor-

»mod det maa staae dem frit for at forsyne sig dermed
fra et hvilkelsomhelst af de islandske Apotheker, de

8*
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4841. ville. — Det kongelige Danske Cancellie den 9. Marts

9. Marts. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet i Island, ang. Uddelingen af Fattigmedicin

i Vester-Amtet. Khavn den 9. Marts 1841. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1841, Nr, 792-794.

Fra det kongl. Rentekammer har Gancelliet til Af-

gjbrelse modtaget det Kammeret med Hr. Amtmands

behagelige Skrivelse af 31. Decbr. -1839 tilstillede An-

dragende, hvori Apotheker Jacobsen i Stykkesholm deels

anholder om, at det maa blive Distriktslægerne i Vest-

Amtets sondre og nordre Distrikt paalagt, at tage den

disse Distrikter tilslaaede saakaldte Fatligmedicin hos

ham, som nærmeste Apotheker, istedetfor, som hidtil,

fra Apothekeren i Reykjavig, deels andrager paa, at

det maa blive Lægen i bemeldte Amts sondre Distrikt

paalagt, at tage Bopæl i Stykkesholm, hvor Apotheket

er, og da tilpligtes at holde sig fra selv at dispensere.

Efter at Cancelliet i den Anledning har correspon-

deret med det kgl. Sundheds -Collegium, skulde man

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse

tjenstl. melde, at efter hvad Hr. Amtmand har yttret,

maa Collegiet anseé del rettest, at Apothekeren paa

Stykkesholm leverer den Medicin, hvormed de syge

Fattige forsynes for del Beldb af 90 Rbd., som i dette

Oiemed er tilslaaet Amtets tvende Lægedistrikter til

lige Deling, og Distriktslægerne ville saaledes herefter

have at reqvirere samme fra Apotheket i Stykkesholm,

istedetfor, som hidtil, fra Apotheket i Reykjavig.

') Under samme Dato ere Cancellie-Skrivelser af samme Ind-

hold at'gaaede til Stiftamtmanden over Island og Amt-

manden over Vester-Amtet, samt til det kgl. Sundheds-

Collegium. Canc. .3. Depart. Brevb. sst.
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Næst derhos at bemærke, at Lægen i Amtets son- 1844.

dre Distrikt, ifdlge en til det kgl. Sundheds- Collegium q^J^^
indlbben privat Efterretning, allerede skal have taget

Bopæl i Stykkesholm, og at Apotheker Jacobsens An-

dragende, forsaavidt det tillige gaaer ud derpaa, maa

ansees at være bortfaldet: undlader man ikke lige

tjenstl. at tilfbie, at forsaavidt Apotheker Jacobsen ende-

lig har anholdt om, at det maa formenes den nævnte

Læge at dispensere Medicin, maa man henholde sig til

Gollegiets Resolution, denne Gjenstand belræffende, i dets

anden Skrivelse af D. D. til Hr. Amtmand, i Overens-

stemmelse med hvilken De saaledes ville give An-

drageren Besked, hvad denne Punkt angaaer. — Det

kgl. Danske Cancellie den 9. Marts 1841 ^

Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd, n. Marts,

ang. Indsendelse af Dødsattester for afdode bel-

giske Undersaatter. Khavn den 11. Marts 1841.

— Dette Circulaire er ogsaa blevet sendt til Amtmændene i

Island. - Canc. 2. Dep. Brevb. 1841, Nr. 830—832. Canc.

3 Depart. Brevb. 1841, Nr. 830-865. Original - Aftryk som

»»Circulaire", 2 Blade i 4<0
. Algreen-Ussings Reskriptsamling

1841, S. 49. >Æ
Da det kgl. Departement for de udenlandske Sager

har tilmeldt Cancelliet, at i Belgien paaligger det ved-

kommende Autorilet, naar en fremmed Undersaat eller

1 Belgien domicilieret Udlænding doer i sammes Di-

sMkt, at sende en i Jovlig Form udfærdiget Dodsattest

"1 den Afdbdes Hjemstavn, samt at lignende Foranstalt-

n,ng altraaes truffen med Hensyn til Belgiere, som
roaalte doe her i Landet, saa skulde man tjenstl. an-

mode (Tit.) om at tilkjendegive vedkommende Retsbe-

tjente, at de, naar nogen sig i deres Embedskreds op-

holdende belgisk Undersaat eller belgisk Indfodt ved

M s. D. er Communication herom udgaaet til Rentekammeret
og det kg]. Sundheds-Coliegium.



38 Canc. Circ. ang. Dods-Attester.

1841. Dbden skulde afgaae, desangaaende have at erhverve

*"T7*V oe tilstille Dem en lovforrneligen udfærdiget Dødsattest,
1 1 . Marts.

hvilken derefter hertil bliver at indsende. — Det kgl.

Danske Cancellie den 11. Maris 1841.

i3. Marts. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Delingen af

Thingoe Syssel. Khavn den 13. Marts 1841. —
Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 192.

I Overeensstemmelse med det af Hr. Amtmand

Thorarensen i behagelig Skrivelse af 18. August f. A.

gjorte Forslag til Deling af det for Tiden vacante Norder-

eller Thingoe Syssel, samt efter derom ført Brevvexling

med det Danske Cancellie, bar Kammeret om Sagen

nedlagt allerunderd. Forestilling, hvorefter det under

17. f. M. allernaad. har behaget Hans Maj 1
, al resolvere

saaledes:

{
<Vi tillade allern., at det nuværende Norder eller

\

Thingoe Syssel i Island maa deles .... [osv.see ovenf.

5. 18-19] at andrage paa en Forandring i dette

Forhold". ^ t hda -

Denne allerhbieste Resolution communiceres Dem
herved til egen behagelig Underretning samt videre for-

noden Bekjendlgjbrelse, navnligen forsaavidt angaaer

Afstaaelsen af Oster Rep til Norder Thingoe Syssel for

Sysselmand Walsbe, der ifolge den kgl. Resolution af

24. Februar 1835, hvorved han blev ansat i Norder-

Mule Sysselmands Embede, er forpligtet til at under-

kaste sig saadan Jurisdictionsforandring, hvilken des-

aarsag formenes rettest at tage sin Begyndelse fra den '

6. Juni -1 842. Og ville derhos Hr. Amtmanden behage- f

ligen foranledige, at den Sysselmand, som nærmere af

Hans Maj*, vil blive udnævnt for Norder Thingoe Syssel,

meddeles de Oplysninger og Udskrifter af Norder-Mule

Syssels Embedsprotokoller, der i Anledning af foran-

meldte Jurisdictionsforandring fornbdiges, idet vi ibvrigt
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forvente, at De drager Omsorg for, at Norder og Son- 1841.

der Thingoe Sysseler, medens de ere vacante, fo rsva r- ^~
^arts

ligen bestyres af en af Dem dertil antagen duelig Mand.

— Rentekammeret den 13. Marts 1841.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. i6. Marts,

Erlæggelsen af Auktions-Salair ved Salg af konge-

ligt Jordegods paa Island. Khavn den 16. Marts

1841. — Canc. 3. Departem. Brevb. 1841, Nr. 866*. Al-

green-Ussings Reskriptsaml. 1841, S. 50—53. — Denne Skri-

velse er grundet paa Generalprocureurens Betænkning.

Det kongl. Rentekammer har i behagelig Skrivelse

af 1. Febr. f. A. andraget, at der til Samme er ind-

kommen en Forespørgsel om, hvorvidt det paaligger

Kjbberen af det kongelige Jordegods i Guldbringe og

Kjose Syssel at udrede Auclions-Salair, og, idet samme

har ladet folge en fra Amtmanden over Islands S5nder-

Amt i den Anledning indhentet Erklæring, derhos be-

gjært sig Cancelliets Yttringer meddelte over det saa-

ledes fremsatte Sporgsmaal.

1 Svar herpaa undlader man ikke tjenstl. at melde,

at Cancelliet ikke skjonner rettere, end at dette Sporgs-

maal maa besvares bekræftende. Sportel-Reglementet

for Island af 10. Septbr. 1830 indeholder ingen Hjemmel

for, at Auktioner over de derværende kongelige Eien-

domme skulle forrettes gratis. Da dets Capit. 1 § 13

udtrykkelig tilkjendegiver, at intet Gebyr skal erlægges

' egentlige Thingsager, naar disse ere offentlige, og

Gap. Il § 28 bestemmer, at Foged-Gebyr i beneficerede

Sager kun erlægges forsaavidt det kan erholdes hos

den, hos hvem Udiægget skeer, medens derimod dets

3., 4., 5. og 6. Capitel med Hensyn til de dvrige med
Retspleien forbundne Forretninger, nemlig de, der ved-

komme Thinglysningsvæsenet, Skiftevæsenet, Auktions-

væsenet og Notarialvæsenet, ingen Undtagelse gjore for

') Plak. 3. Juni 1842 (udv. ved kgl. Resol 14. Juli 1847).
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1844. det Tilfælde, hvor slige Forretninger vedkomme detOffent-

16. Marts, lige, synes dette endog at afgive et positivt Argument

for, at Gebyr i slige Tilfælde skal erlægges. Dette har

ogsaa, som i Cancelliets Skrivelse til det kongl. Rente-

kammer af 8. Februar 4 825 udviklet, megen indvortes

Billighed for sig. Derhos turde Plak. 4 0. Juli 4796

endog indeholde en udtrykkelig Bestemmelse for, at

Auktions-Salair skal i de nævnte Tilfælde betales, kun

at det iagttages, at det i Conditionerne paalægges Kjo-

berne at udrede samme. Vel har den fdrste Deel af

Plakaten, der omhandler Licitationsforretninger over

Reparationer og deslige, indskrænket sig til offentlige

Stiftelser, men da Slutningsbestemmelsen, der angaaer

Auktioner, uden Indskrænkning nævner publike Eien-

domme, turde man dog næppe være befoiet til der-

fra at undtage Statens eller Kongens Eiendomme, hvor-

imod det netop er antageligt, at der med Flid er brugt

et mere generisk Udtryk, end det, der betegner Gjen-

standen for Plakatens fdrste Deel. Dette lader sig og-

saa forklare deraf, at Plakaten gaaer ud fra den Fore-

stillingsmaade, at Salair, naar det paalægges Kjdberne

at udrede Omkostningerne, ikke ligefrem og i det Hele

falde Sælgerne til Byrde, en Forestillingsmaade, der

og synes at ligge til Grund for de Bestemmelser, Stemplet-

Papirs -Anordningen og navnlig For. 3. Decembr. 4 828

§ 42 indeholde, angaaende den Fritagelse for Brugen

af stemplet Papir, som er tillagt offentlige Stiftelser.

De Indvendinger, som kunne gjores mod denne Fore-

stillingsmaades Rigtighed, kunne i alt Fald ikke komme
i Betragtning, hvor der sporges om Fortolkningen af

de Anordninger, der klarlig have erkjendt samme, og

det er ogsaa i den Henseende ibvrigt at mærke, at det

derfor ingenlunde behdver at forudsættes, at Lovgiveren

har overseet, at der indirecte kan resultere noget Tab

for det Offentlige deraf, at Auktionssalair, Udgift til

Stemplet-Papir m. v. paalægges den, der kjdber dets

Eiendomme eller i anden Maade contraherer med samme,
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men at det meget vel lader sig antage, at Lovgiveren, 1841.

skjbndl erkjendende dette, har holdt for, at Udgiften 16. Marts,

dog ikke ubetinget vilde gaae ud over det Offent-"
-^"

lige, og derfor ikke har fundet sig foranlediget til at

ville gjbre den Begunstigelse, som ellers i Tilfælde af

det omhandlede Slags tillægges det Offentlige, gjeldende,

hvilket, hvad Auktionssalair ved Salget af publike Eien-

domme angaaer, er saa meget mere begribeligt, som

Lovgiveren maatte erkjende, at det ikke er uden Ubil-

lighed, at Embedsmænd, der have saa mange endog

med Udgifter forbundne Forretninger for det Offentlige

at udfore, uden Vederlag, ja endog uden Godtgjbrelse,

skulde have Umage og Bekostninger af de Forretninger,

der ellers ansees som de fordeelagtigste og de, der

skulde indeholde Erstatning for det meget uldnnede

Arbeide, naar det traf sig, at den Eiendom. der var

Gjenstanc! for Forretningen, tilhorte det Offentlige. —
Ligesom nu Foranfbrte taler for, at Retsbetjentene i

Almindelighed ere berettigede til at erholde Gebyr for

Auktioner over kongelige Eiendomme, saaledes taler

°gsaa det, Amtmanden over Islands Sonder-Amt i den

af ham afgivne Erklæring har bemærket, for, at Auktions-

Salair in casu bor erlægges. Delte Resultat stemmer

ibvrigt ogsaa med hvad det kgl. Rentekammer i be-

hagelige Skrivelse af 29. Novembr. 1838 har ytlret an-

gaaende det her omhandlede Spbrgsmaal, ligesom det

ogsaa er Cancelliet bekjendt, at velbemeldte Kammer
allerede tidligere har fulgt den Regel, at der ved Salg

af faste kongelige Eiendom ne maatte erlægges Auktions-

,

Salair, naar de ikke hbrle til de egentlige kongelige

Domainer, og om end de kongelige Eiendomme i Is-

land maatte kunne henregnes dertil, saa have dog de

Forhold, der have givet Anledning til, at hiin Undtagelse

hidtil er bleven gjort i Danmark, navnlig at derpaade

fornemste kongelige Domainer ere ansatte særskilte

Retsbetjente, ikke fundet Sted i Island, hvor Praxis

heller ikke hidtil har hjemlet Undtagelsen, saa at der,
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1841. naar den nævnte Fritagelse for Auktionssalair i Almin-

Marts
delighed opgives, selv med Hensyn lil Domainerne,

hvortil det kgl. Rentekammer i den ovennævnte Skri-

velse har erklæret sig villigt, turde være saa meget

mindre Anledning til at gjbre den gjeldende paa Island.

lovrigt er det ikke undgaaet Collegiels Opmærk-

somhed, at det ikke egentlig er mellem Hans Maj 4" Kasse

og Auklionsdirecteurerne, men mellem disse og Kjoberne

af nogle kongelige Eiendomme, at det omdebatterede

Spbrgsmaal er opstaaet. Det Foranfbrte viser imidler-

tid, at vedkommende Sysselmand med Rette vilde være

berettiget til at fordre Salair af Hans Maj*' Kasse, der-

som Auktions-Condilionerne ei havde paalagt disse at

betale alle af Auktionerne lovlig flydende Omkostninger,

og om end ikke disse Ord kunde synes umiddelbart

at indeholde, at de skulde betale Auktionssalair, — i

hvilket Tilfælde Kjoberne aldeles ikke kunde paabe-

raabe sig, at den kgl. Kasse var fri for slige Udgifter,

da den nalurligviis maatte kunne gjbre Afkald paa denne

Fritagelse, — er der, som en Fblge heraf, dog nu,

under enhver Forudsætning, tilstrækkelig Grund for

Sysselmanden til at kræve sligt Salair af de paagjel-

dende Kjbbere.

De med det kgl. Rentekammers Skrivelse fulgte

Hilage remitteres. — Det kongl. Danske Gancellie den

16. Marts 1841.

Marts. Cancellie-Skriveise til Admiralitets- og Com-
v

missariats-Collegium, ang. Reglement for Lodserne

i Reykjavik og Hafnarfjord. Khavn den 23. Marts

1841
!

. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1841, Nr. 1014.

Ved behagelig Skrivelse af 16. Januar d. A. har

det kgl. Admiralitets- og Gommissariats- Gollegium til-

stillet Cancelliet et af Amtmanden over Islands Sonder-

') Reglement og Taxt 1. Decbr. 1841.
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Amt udarbeidet Udkast til et Reglement og en Taxt for 1844.

Lodserierne i Reikevig og Havnefjord, samt derhos be- 23. Marts,

gjært sig Collegiels Yltringer meddelte i Anledning af

bemeldte Udkast, forinden samme forelægges Hans Maj 1
.

Kongen til Approbation, navnligen med Hensyn til, at

Amtmanden i dets § 14 har andraget paa Ophævelsen

af det allerhoieste Reskript af 10. Februar 1 8-1 3, i hvis

Folge saavel de i Reikevig som de i Havnefjord an-

satte Lodser, som saadanne, skulle sortere under Reike-

vigs Jurisdiction.

I Svar herpaa undlader man ikke tjensll. at melde,

at der fra Canceiliels Side, da man erkjender Gyldig-

heden af de derfor anforte Grunde, ikke haves Noget

at erindre imod, at der, saaledes som i Udkastets § 14

er bestemt, andrages paa Ophævelsen af den oven-

berbrte, i det citerede Reskript indeholdte Bestemmelse.

Hvad dernæst Udkastets (ivrige Paragrapher angaaer,

har man ikke troet at burde tilbageholde fblgende Be-

mærkninger:

ad § 5: Forsaavidt det i denne § bestemmes, at

Lodserne herefter skulle fore Skildt paa Brystet, isledet-

for som tidligere, ifblge det ældre Reglement, at have

en rod Dug i Midten af deres Slorseil, skjbnner Col-

legiet ikke rettere, end at sidstnævnte Tegn maa fore-

trækkes det fbrste. Hiint er nemlig synbart i Frastand,

og i mange Tilfælde er det i flere Henseender forment-

lig ikke uvigtigt for de Sbfarende, at de i længere Di-

stance kunne skjelne Lodsbaade fra andre Baade.

Ligesom derfor ogsaa det almindelige Lodsreglement

af 27. Marts 1831 § 52 bestemmer, at Lodsbaadene

skulle fore det omhandlede Tegn, og som Grund til

denne Bestemmelse tilfoies :
t(
paa det at de Sbfarende

kunne kjende dem", saaledes erkjender Amtmanden
selv det for Tiden paabudne Kjendetegns Fortrinlighed,

men fraraader det paa Grund af den vedvarende Ud-

gift, samme medfbrer for Lodserne. Denne Grund kan

imidlertid neppe tillægges nogen afgjbrende Vægt, da
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1841. Udgiften paa at male den mellemste Dug i Seilet rbd

Marts, formentlig kun kan være ubetydelig, og i alt Fald af-

holdes paa samme Maade, som er foreslaaet i Henseende

til Skildtet. — Hvorvidt iovrigt den i Slutningen af

§'en bestemte Mulkt for den Lods, der ikke befindes

at holde sin Baad i forsvarlig Stand, er tilstrækkelig,

maa man henstille til det kongl. Admiralitets- og Com-

missariats-Collegii nærmere Overveielse.

ad § 7. Collegiet finder det tvivlsomt, om de ved

denne § anfbrte Schemata, hvis Indhold fremmede Skip-

pere vel ofte ikke engang forstaae, og som derfor i

alt Fald maatte tilveiebringes i forskjellige Sprog, vil

stifte nogen Nytte, der svarer til den med Brugen af

samme forbundne Uleilighed. — Med den Bemærkning,

at intet Lignende findes bestemt i det af Amtmanden

ved Udkastets § 6 paaberaabte Reglement for Hornbek

Lodser af 26. August 1833, maa man derfor henstille,

hvorvidt disse Schemata bor beholdes, eller ikke.

ad § 9. Collegiet skjonner ikke rettere, end al

der mellem fbrsle og andet Membrum i denne § mangler

det Modsætnings-Forhold, som Forbindelsen kræver, og

det er derved blevet ulydeligt, hvorvidt der, naar Veirel

ei tillader at gaae ud med en Firemannefar, men gjbr

Afbenyttelse af en Sexæring nbdvendig, er Pligt for

Lodserne at gaae ud med en saadan, i hvilken Hen-

seende Collegiet dog maa bemærke, at man ikke har

fundet, al det er gjort Lodserne til Pligt at være for-

synet med Fartbier af den sidstnævnte Art, hvilket dog

burde finde Sted, naar de ere brugelige i Tilfælde,

hvor Lodserne ei kunne komme ud med deres sæd-

vanlige Baade.

ad § iO. Det forekommer Collegiet, at de Res-

sourcer, hvorfra den i denne § omhandlede Kasse skal

have sine Indtægter, ere for ubetydelige. Skjbndt Col-

legiet vel ikke finder Noget til Hinder for, at vedkom-

mende Skibsfbrere, foruden at betale de reglementerede

Lodspenge, erlægge en Kjendelse til den omhandlede
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Kasse, maa man dog henstille, om det ikke var at fore- 1841.

trække at forhoie Lodspengene og deraf at lade Lod-*^"^^"
serne svare en Afgift til Kassen.

ad § 46. Cancelliet maa holde for, at det er at

foretrække, ikke at udpege de her nævnte enkelte §§

i For. af 27. Marts 4 834, der dog saa godt som ud-

gjbre hele Forordningen. De fleste Modificationer ere

en Folge deels af For. 24. Januar -1838, deels af Ud-

kastets i de foregaaende §§ indeholdte Bestemmelser,

og de bvrige, der i alt Fald ere ubetydelige, kunne

stbrstedeels bekvemmelig anbringes i selve Reglementet,

der, saavel som Forordn, af 27. Marts 183-1, efter Col-

legiels Formening bor oversættes paa Islandsk.

Sluttelig undlader Collegiet ikke at lilfbie, at da

det af Udkastels § 16, der citerer Forordn. 27. Marts

1831 (cfr. § 1), er klart, at ingen Lodstvang skal finde

Sted, kan der ikke være Spbrgsmaal om at forelægge

Sagen for Stænderne, hvorimod man maa henstille til

det kgl. Admiralitets- og Commissariats-Gollegium, om
samme inden Sagens endelige Afgjbrelse maalle finde

•S18 anlediget til at indhente det kongel. Rentekammers

Betænkning.

De med velbemeldte Collegii Skrivelse fulgte Bi-

lage remitteres. — Det kongel. Danske Cancellie den

23. Marts 1841.

Kongelig Resolution ang. Understottelse for «*• Marts.

Præsterne i de fattigste Præstekalde i Island.

Khavn den 25. MartS 1841. — I Rentekammerets

Forestilling 23. Marts bemærkes, at Collegiet ved at commu-
nicere Amtmændene i Island kgl. Resol. 14. Juli 1838, hvor-
ved 1000 Rbd. vare skjænkede til Uddeling blandt de fattigste

Præstekald i Landet aarlig i tre Aar, havde forlangt deres
Erklæring om, paa hvilken Maade Præsternes Kaar kunde
forbedres, og navnlig om dette kunde skee ved Ligning paa
Landet. Ifølge de afgivne Erklæringer ansaaes det for util-

ladeligt ved nye Paalæg paa Jordegodset og LBsegodstienden
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1841. a^ 8oge nogen saadan Forbedring i Præsternes Kaar opnaaet.

Men da Stiftsøvrigheden og Amtmand Thorarensen derhos

25. Marts. navde foreslaaet nogle Forandringer i Reglement 17. Juli 1782,

og navnlig Forhbielse i Sportlerne for Præsternes Extraforret-

ninger, fandt Rentekammeret at burde overlade Sagen til Cancel-

liet, kun med den Bemærkning, at hvis det fandtes fornedent

at forhSie den ved kgl. Resol. 12. Mai 1579 bevilgede Sum af

318 Rbd. til Forbedringen af de sinaae Kald i Island, til 600

Rbd., vilde der fra Kammerets Side ikke være Noget herimod

at bemærke. Cancelliet havde dertil meddeelt det Svar, at

det havde tilstillet den islandske Forsamling af Embedsmænd

Sagen til Betænkning, hvorpaa den vilde blive at forelægge

Østifternes Stænderforsamling, saafremt ikke Island før den

Tid havde erholdt sin egen Forsamling, og saaledes vilde der

gaae en Tid af tre Aar, indtil Sagen kunde blive afgjort.

•Cancelliet havde derfor henstillet, om ikke Kammeret maatte

finde Anledning til at udvirke, at den nævnte Understøttelse

maatte blive forlænget paa tre Aar, hvortil Kammeret ogsaa

mener at være Anledning, da den samme Grund nu var til-

stede som for tre Aar siden til at lette Præsternes Kaar paa

den samme Maade. — Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1841

B, Nr. 169.

Vi bifalde allern., at af den islandske Jordebogs-

kasse stilles en Sum af 1000 Rbd. rede Sblv aarligen,

endnu i de tre Aar 1842, 4 843 og 1844 til Islands

Stiftamtmand og Biskops Disposition, for at uddeles

iblandt Præsterne i de ringere Kald i Island. — Kjo-

benhavn den 25. Marts 1841.

26. Marts. Forordning ang. Straffen for Brandstiftelse.

Khavn den 26. MartS 1841. — Denne Forordning

er publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli Maaned

1841; ligeledes anføres den som publiceret i flere Jurisdic-

tioner i Island: 1841 i Reykjavik, samt Gullbringu og Kjosar-

Syssel; 1842 i Arnæs, Borgarfjords, Myra og Hnappadals,
•

Snæfellsnes, Dala, Hunavatns, Oefjords og begge Mula Sysse-

ler; 1846 i Isafjords og Stranda Sysseler. Endelig anføres den

ogsaa som publiceret paa Islandsk i Synodalforsamlingen i

Reykjavik 1845, samt i Aarene 1843, 1845 og 1846 i Myra

og Hnappadals, Snæfellsnes og Dala Sysseler, 1845 i Reykja-
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vik og i Gullbringa og Kjosar Syssel, endelig 1846 i alle Sys- 4841.

seler i Nord- og Oster-Amtet, med Undtagelse af ThingO 26. Marts.

Syssel. — Canc. 2. Dep. Reg. XLII, 71. 92-93 (1841, Nr.

195b ). — Original -Aftryk paa Dansk alene hos Schultz, 20

Sider i 4*°. Ligeledes paa Dansk og Islandsk, ogsaa trykt

hos Schultz, 20 Sider i 4to
. Fbrste Side Titelblad, den danske

Titel bverst, samt Bemærkning om Forordningens Gyldighed

paa Island ; der nedenfor den islandske Titel med samme

Bemærkning paa Islandsk ; det Ovrige af Titelbladet Dansk.

Paa de lige Sider 2—18 den danske Text med Underskrifter

og Sigillatur; paa de ulige Sider 3—19 den islandske Text

uden Underskrifter 5 den sidste Side blank. Ny Coll. Tid. for

1841, S. 265—279 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1841 , S.

33—39; Schou" XXIII, 319—325. Jevnf. Roesk. Stændert.

1838. II, 2542, 2561 5 1840, 56. 1043. 1085$ Anh. S. 6-7.

Viborg Stændertid. 1840,46.581.7725 Anh. S. 38—41. — Is-

landsk: Original-Aftryk hos Schultz med den danske Text

Oee ovenfor).

Forordning, der forandrer og nærmere bestemmer

Straffen for Brandstiftelse.

I FBlge Forordningen af 24 Januar 1838 §§ 1 og 7 gjel-

dende for Island, med den Forandring af nogle af de deri be-

stemte Straffe, som følge af bemeldte Forordnings Bestemmelser.

Vi Christian den Ottende, &c. G. v. : At Vi, efter

a t have ladet begge Forsamlinger af Vore troe danske

Provindsialslænder forelægge et ved tidligere Andra-

gende fra Stænderne foranlediget Udkast til en For-

ordning, der forandrer og nærmere bestemmer Straf-

fene for Brandstiftelse, og over dette Udkast modtaget

Stændernes allerund. Betænkninger, allern. have fundet

for godt at byde og befale som fblger:

Den, som sætter Ild paa Huus, hvad enten

det er hans eget eller en Andens, skal straffes paa
Livet, naar Forbrydelsen enten er udbvet i det Forsæt,
at Nogen derved skulde indebrænde, i hvilket Tilfælde

den Skyldige, naar Nogen virkelig ved Ildebranden om-
kommer, endog bliver at straffe som for Mord, eller den
har været forbunden med saadanne Omstændigheder, der
klarligen vise, at den Skyldige har maattet indsee, at han
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4 844 . ved sin Gjerning udsatte Andres Liv for aabenbar Fare.

26. Marts. Del vil i denne Henseende især være en mod Gjer-
- r~^m^"

ningsmanden talende Omstændighed, naar Forbrydelsen

er begaaet til en Tid, da Husets Beboere, efter hvad

de sædvanlige Forhold medfbre, eller efter hvad der

var Gjerningsmanden særlig bekjendt, vare gaaede til

Sengs. — 2) Ogsaa bliver Livsstraf at anvende, naar

Brandstiftelsen, uden paa en saa bestemt Maade, som

§ 1 forudsætter, at have udsat enkelte Personer for Livs-

fare, har været af en saadan Beskaffenhed, at den

maa antages at have sigtet til at befordre Opror, Plynd-

ring eller andre saadanne Samfundsfreden forstyrrende

Uordener, eller til at forvolde en udstrakt Odelæggelse,

f. Ex. naar Ild er anlagt paa flere Steder, fornemmelig

naar dette Foretagende er grundet paa Overeenskomst

mellem Flere, eller naar den Eiendom, der var For-

brydelsens nærmeste Gjenstand, eller det Middel, der

blev brugt til at bevirke Branden, var af en saadan

særdeles Beskaffenhed, at den Skyldige maatte kunne

forudsee, at Brand og Odelæggelse derfra let kunde

udbrede sig til flere Eiendomme. — 3) Bestemmelserne

i
"
§§ 1 og 2 ere og anvendelige paa den, der sætter

Jld paa Skib, forsaavidt dette skeer under de der fast-

salte Betingelser. — 4) Den, som udenfor de i §§ 4,

2 og 3 nævnte Tilfælde sætter Ild paa anden Mands

Huus eller Skib, straffes efter Forbrydelsens storre eller

mindre Farlighed, og den storre eller mindre Grad af Ond-

skab, Gjerningsmanden har lagt for Dagen, med Strafar-

beide enten paa Livstid eller paa en Tid af i det mindste

i 8 Aar. Naar Huset er anden Mands Eiendom, vil den for-

anfbrte Bestemmelses Anvendelse ikke udelukkes derved,

at Gjerningsmanden som Fæster eller paa anden Maade

har Brugs- og Beboelsesret til samme. — 5) Den, som

sætter lid paa eget Huus eller Skib, uden at For-

brydelsen kan henfores under §§ -I, 2
v
og 3, bliver

ogsaa at ansee med Straf efter § 4, saafremt Ejen-

dommen eller det deri værende Gjerningsmanden til-
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horende Gods har været forsikkret eller der i Huset

har været andre Beboere, hvis Eiendele derved blive 26.

udsatte for Opbrændeise, eller ogsaa andre nærlig-

gende Bygninger eller Skibe have været udsalte for

kjendelig Fare. Hvis Forbrydelsen hverken umiddel-

bar har været til Fornærmelse for Andre eller sat

disse i Fare, men Gjerningsmanden kun har villet gjore

sig Fordeel ved den Medlidenhed, som den ham over-

gaaede Brand skulde opvække, eller havt anden saa-

dan mindre strafværdig Hensigt, vil en efter Omstæn-

dighederne ringere Grad af Straffen finde Sted; dog

kan denne ikke nedsættes dybere end til 2 Aars Straf-

arbejde. — 6) Den, der sætter Ild paa anden Mands

Skov, Torvemose, Hede eller Ager, eller paa Brænde-

stabel, Tommer eller Brændeforraad , Korn- eller Ho-

stakke eller andre lignende Gjenstande, straffes i For-

bold til Handlingens Skadelighed eller Farlighed samt

de ovrige Omstændigheder, der have Indflydelse paa

Gjerningsmandens Strafskyld, med 5 til 10 Aars Straf-

arbejde. Saafremt de Ting, der have været Gjenstand

for en saadan lldspaasættelse, tilhbrte Gjerningsmanden
Se lv, bliver der at forholde efter Analogien af de i § 5

givne Bestemmelser. Dersom den paa slige Gjenslande

satte Ild var bestemt til at udbrede sig til Huus eller

Skib, bliver den Skyldige, hvis del derved virkelig er

bleven antændt, at straffe, som om han ligefrem havde
sat Ild paa samme, men i modsat Fald som den, der

havde tilsigtet slig Ildebrand. Foranfdrle Hensigt maa
a'tid antages, naar de med Sagen forbundne Omstæn-
digheder vise, at den Skyldige har maattet indsee , at

Uden, saafremt en eller anden Hændelse ikke forhin-

drede det, maatte forplante sig til Huus eller Skib. —
?J Sælles der lovstridigen lid paa Gjenstande, der ikke

roed Hensyn til deres Betydenhed eller Faren for Ildens

videre Udbredelse kunne sættes ved Siden af de i § 6

nævnte, bliver en ringere Straf end den i bemeldte §
fastsatte at anvende. Dette skal ogsaa gjelde, naar

XII. B, a
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1841. Gjenstanden vel horer til de ommeldte, men er af en

26. Marts, sær ringe Betydenhed, og Omstændighederne have

^"^været af den Beskaffenhed, at ingen videre Fare der-

fra er opstaaet. Og skjondt det Ord Huus i nær-

værende Vor Anordning ikke blot indbefatter de ganske

eller tildeels beboede eller til Beboelse indrettede Byg-

ninger, med de dertil horende Udhuse, men ogsaa Kir-

ker, Moller, Fabrikker, Magazinbygninger og alle andre,

som deraf kunne sættes ved Siden, saa skal dog alene

nærværende § være anvendelig i Tilfælde af at der

sættes Ild i smaae aldeles ubetydelige Hylter eller Skure,

hvori kun Ting af ringe Værdi opbevares, naar de ere

saa langt fra vigtigere Bygninger, at disse ikke derved

sættes i Fare. Skulde det imidlertid indtræffe, at Ilds-

paasættelsen paa en saadan ringe Hytte, som foran-

fort, havde de Figenskaber, som denne Anordnings § A

forudsætter, vil denne derpaa være at anvende. —
8) Naar den, der har foraarsaget en Ildebrand, der

ellers vilde være at behandle efter § 1, har ved at

vække det antændte Huses Beboere forebygget, at

disse indebrændte, vil istedetfor den der bestemte

Livsstraf, Strafarbeide enten paa Livstid, eller paa en

vis Tid, dog ikke kortere end 8 Aar, være al anvende.

Det Samme gjælder og naar den Skyldige i Tilfælde,

der henhore under § 2, paa en afgjorende Maade har

bevirket, at Forbrydelsen ikke bliver skadelig i den

Grad, som den ellers efter sin Beskaffenhed maatte

befrygtes at ville blive. I lige Maade blive og de i

§§ 4-1 () og 7 hjemlede Straffe al nedsætte, naar den

Paagjeldende ved sine virksomme Bestræbelser-i nogen

mærkelig Grad har forebygget den Skade, som Hand-

lingen ellers vilde medfore, og kan Straffen, naar ibv-

rigt Omstændighederne ere af det meest formildende

Slags, i ethvert af de i de trende førstnævnte af disse

§§ omhandlede Tilfælde nedsættes til det Halve af den,

der sammesteds er nævnt. — 9) Enhver, der under

Udforeisen af nogen af de ovennævnte Forbrydelser
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har medvirket lil samme, straffes, ligesom han selv

med egen Haand havde udovet den Gjerning, der 26

nærmest foraarsager eller er bestemt til at foraarsage

Branden. Det Samme gjelder ogsaa med Hensyn til

den, som ved Lofter, Trudsler eller andre Forestillinger

har forledet Nogen til en Forbrydelse af foranforte

Slags, lbvrigt medforer al Medvirkning til Forbrydel-

sen Forpligtelse* til den derved forvoldte Skades Er-

statning. — -10) Naar Nogen efter en Eiers Begjæring

eller med hans Samtykke sætter Ild paa dennes Eien-

dom , bliver han , forsaavidt der ibvrigfc efter Gjernin-

gens Beskaffenhed er Forskjel paa Straffen, eftersom

det er egen eller fremmed Eiendom, hvorpaa Forbry-

delsen udbves, kun at ansee, som om han havde sat

Ild paa sin egen Eiendom. — 11) Hvo, som paa anden

og mindre virksom Maade end den, hvorom handles

i § 9, har medvirket til nogen af de ommeldte For-

brydelser, saasom ved at give Brandstifteren Anviis-

n'ng eller Opmuntring til Udfbrelsen af det allerede

fattede Forsæt, eller dertil forsyne ham med Midler,

ansees med Strafarbeide fra 5 til 10 Aar, naar selve

den Forbrydelse, hvortil han saaledes bar medvirket,

vilde medfbre Livsstraf ellrr Strafarbeide paa Livstid,

men, forsaavidt selve Forbrydelsen kun vilde medfbre

tidsbestemt Strafarbeide, vil Straffetiden blive forholds-

mæssig at nedsætte indtil det Halve; ligesom og en

lignende Nedsættelse vil finde Sted, saafremt selve

Forseelsen, i Medhold af § 7, kun maatte egne sig til

at ansees med en ringere Straf. — 12) Begaaes nogen
af de Forbrydelser, der efter de foregaaeude Bestem-
melser blive at ansee enten med Dbdsstraf eller med
Strafarbeide paa Livstid eller paa 8 Aar eller længere
Tid, af Barn mellem 10 og 15 Aar, bliver dette i For-

hold til dets Alder og Udviklingsgrad samt den mere
eller mindre bestemte onde VilJie, som det har lagt

for Dagen, saavel som Forbrydelsens egen Beskaffenhed,

paa en kortere eller længere Tid at hensætte i en

4*
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1841. Straffeanstalt, hvor der bliver at drage vedborlig Om-
26. Marts, sorg for et saadant Barns Opdragelse og Forbedring.

Naar Barnet af Ældre er bleven forledet til at udfore

Forbrydelsen, vil dette komme i særdeles Betragtning

som Grund til at vælge en kortere Straffetid. Hvis

Barnet selvstændig har fattet det Forsæt at begaae

Forbrydelsen, og i Beslutningen og Udforeisen har r'6-

bet en bestemt ond Villie, kan Straffetiden, naar For-

brydelsen tillige er særdeles grov, endog gaae til 5

Aar. Men, dersom et Barn i fornævnte Alder har be-

gaaet en Forbrydelse, hvorfor Slraffen efter foranfdrte

Bestemmelser vilde være ringere end Strafarbeide paa

8 Aar, bliver det at behandle saaledes som det i Vor

allerh. Forordn, ang. Straffen for Tyverie, Bedragerie,

Falsk og andre dermed beslægtede Forbrydelser, da-

teret den 11. April 1840 §§ 26—28, er bestemt med

Hensyn til Born i fornævnte Alder, der gjore sig skyl-

dige i Tyverie. — 13) Enhver af de omhandlede For-

brydelser ansees fuldbyrdet, saasnart der er opstaaet

Ild i den Gjenstand, hvis Antændelse udgjbr Forbrydel-

sen, uden Hensyn til om den har grebet mere eller

mindre om sig, og skjondt den slukkes uden at have

gjort nogen mærkelig Skade. Saalænge der derimod

ikke har viist sig Ild i selve Gjenstanden, er ikke den

fulde Straf anvendelig, om der end er opkommet Ild

i de Tine;, hvorfra liden skulde udbrede sic til be-

meldte Gjenstand. Den Skyldige bliver imidlertid i

dette Tilfælde at ansee med en Straf, som kommer

den for den fuldbyrdede Misgjerning nær, nemlig med

Strafarbeide paa Livstid, naar den fuldbyrdede For-

brydelse vilde medfore Dødsstraf, med lige Arbeide

fra 10 til 1 5 Aar, hvis den fuldbyrdede Misgjerning

vilde paadrage ham Frihedens Tab for Livstid, og,

hvis der for samme kun vilde finde Frihedstab i en

vis Tid Sted, bliver denne at nedsætte indtil f. Den,

der har viist virksom Bestræbelse for at faae nogle af

de ommeldte Forbrydelser udfort, uden at være kom-
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men Fuldbyrdelsen saa nær som foranfbrt, bliver med 1841.

Hensyn til om han er kommen mere eller mindre vidt 26. Marts

i sin forbryderiske Virksomhed, at ansee med en for-

holdsmæssig ringere Straf. — 14) Med Hensyn til de

foretagne eller efterladte Handlinger, for hvilke der

paa Grund af den Brandfare, som de medføre, ved

Anordningerne er sat Straf, vil det have sit Forblivende

ved bemeldte Anordningers Bud. Men forsaavidt der

enten ved disses Overtrædelse eller iovrigt ved aaben-

bar Tilsidesættelse af den Aglsomhed. som almindelig

Forsigtighed kræver, er foraarsaget nogen lldsvaade,

bliver den Skyldige at ansee med forholdsmæssig Straf

af Fængsel paa Vand og Brod eller andet Fængsel,

hvilken Straf dog bortfalder, hvis han kan gjore Ud-

veie til at erstatte den gjorte Skade. Saafremt den

foretagne Handling paa en saa iøjnefaldende Maade

har medført Brandfare, at denne ikke har kunnet und-

gaae Gjerningsmandens Opmærksomhed, saa kan han
for deune sin Fremfusenhed og grove Ligegyldighed

for sine Medborgeres Velfærd efter Sagens Beskaffen-

hed underkastes hoiere Straf, indtil eet Aars Strafar-

bejde, dog vil ogsaa i dette Tilfælde Straffen kunne

formildes, eller endog efter Omstændighederne aldeles

bortfalde, naar Erstatningen for Skaden tilveiebringes.

' 15) Hvad Stedet angaaer, hvori det ved nærværende
Vor Forordning paabudne Slrafarbeide skal udholdes,

vil der blive at forholde efter ovennævnte Vor For-

ordning af 11te April -1840 § 82.

Hvorefter alle Vedkommende sig aiUerunderd. have
at rette. — Givet i Vor Kongel. Besidentsstad K jo-

henhavn, den 26. Marts 1841.

Tilskipun, er umbreytir og nåkvæmar åkvaroar

straff fyrir illvirkisbrennur.

Eptir Tilskipun af 24. Januar* 1838 I og 7 §§ gildandi
fyrir Island

, meb [>eirri umbreyd'ng a nokkrum af J>eim f>ari

åkveonu strtfffum, sem fylgja af nefndrar tilskipunar åkvOrounum.
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1844. Ver Christjån hinn Åttundi, &c. G. v.: ab Oss, eptir

26. Marts. ab hafa låtib framleggja fy ri båbar samkomur Vorra
'-~^s^m—

iruu donsku umdæmastanda eitt eptir eldri tilmælum

standanna samio framvarp til tilskipunar, sem umbreytir

og nåkvæmar akvaroar strftff fyrir illvirkisbrennur,

og um J>etta framvarp mebtekib standanna allraundir-

gefnustu hugleioingar, allranåougast hefir J)6knazt ab

bjéba og skipa sem fylgir:

1) Så er ber eld å hus, hvort heldur J>ab er hans

ebur annars manns eign, å ab raissa Hfib, {)egar afbrotib

annabhvort er drygt i Ipeim åsetningi ab brenna mann

inni, i hverju tilfelli hinn seki, «f nokkur raunar andast

i brennunni, jafnvcl å ab straffast eins og fyri morb,

ellegar J)ab hefir verib samtengl slfkum kringumstæbum,

er ljéslega syna, ab hinn seki hafi orbib ab sjå, ab

hann meb sinu verki setli annara lif i opinbera hættu.

i {>essu tilliti hlytur su krfngumstæba ab vera sakamann-

inum rajog m6tdræg, ab afbrotib sé drygt å J)eirri

Kb, })egar J)eir sem i husinu biia, eptir J>vi sem vana-

lega vib gengst, ebur eptir J)vi sem sakamanninum var

serilagi kunnugt, voru gengnir til sængur. — 2) Lika

a li'fsstraff ab heimfærast, })egar illvirkisbrennunni, an

})ess å svo skylausan hått sem 1. § gjorir råb fyrir,

ab hafa komib einstokum personum i lifshåska , hefir

verib svo varib, ab hun hlytur ab alitast ab hafa mibab

til ab vekja upphlaup ebur abra slika éreglu er raskar

almennings fhb, ellegar til ab valda vfblendri foreybslu,

t. d. [)egar eldur er kveiktur å fleiri stobum , helzt

J)egar t>etta fyritæki er grundvallab å samkomulagi

mebal manna, ellegar {)egar J)eirri eign, er mest varb

fyrir afbrotsins ofsékn, ebur J>vf mebali, sera brukab

var til ab kveikja bremuma, var svo sérlega vavib
)

ab

hinn seki hlyti ab geta séb fyrifram, ab bruni og

eybilegging aubveldlega J)ar frå gælu litbreibzt til fleiri

eigna. — 3) Akvarbanirnar i \ , 2 og 3 §§ eru Hka

heimfæranlegar til }>ess er kveikir eld i skipi, ab svo

miklu leyti J)ab skebur meb J>vi håttalagi, fyrir hverju
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{)ar er råb gjort. — 4) Så, sern fyrir utan J)au i 4, 2 og 1841.

3 §§ nefndu lilfeili ber eld å annars manns hiis ebur 26. Marts,

skip, straflisl ab liilolu vib afbrolsins slærra ebur minni
-

håska, og J)å
meiri ebur minni illsku, er sakamaourinn

hefir i }}6s\ lålib, meb slraffserfibi annabhvort um Iffs-

lib ellegar um vissa ti'b, ab minnsla kosti 8 ar. Ef

htisib er annars manns eign, å fyrgreindrar åkvarbanar

heimfæring ekki ab utilokast af J>vi, ab sakamaburinn

sé leigulibi ebur å annan hall hafi til J)ess brukunar-

og ibubar-rétt. — 5) Så sern ber eld å eigib hus ebur

skip, ån J>ess ab afbrotib geti færzt til 4, 2 og 3 §§,

å einnig ab ålitast meb slraffi eptir 4 §, svo framt

eignin ebur J>ab J)ari verandi gjormngsmanninum tilheyr-

andi g6z var keypt i åbyrgb [fyrir eldsvoba], ellegar

I>ar { hiisinu hafa biiib abrir menn, hverra eignir ^ar-

mob setlust i eldsvoba hætlu, ellegar ogsvo abrar nåuar

byggingar ebur skip hofbu verib staddar l }>ekkjanlegum

håska. Hafi afbrotib hvorki beinlfnis verib obrum til

nieins né håska, en gjbrningsmaburinn einungis hefir

leitazt vib ab åbalasl af J)eirri mebliban, er su brenna,

sem yfir hann kom, skyldi vekja, ebur haft annan slikan

mibur slraffsverban tilgang, å eptir kringumstæbunum

vsegari tegund straffsins ab å leggjasl; ]}6 må hun ekki

minni vera en tveggja åra straffserfibi. — 6) Så er

ber eld å annars manns skog, rnotak, heibi ebur akur,

ellegar å vibarkost, timburs ebur eldivibar forba. korn-

ebur heystakka, ebur abra li'ka hluli, slrafTisl ab lillblu

vib verksins skabsemi ebur håskasemi og f>ær abrar

kn'ngumstæbur, af hverjum sakamannsins strafiTssekt

flytur, meb 5 lil 10 åra straffserfibi. Svoframt })eir

hlutir, i hverjum eldur }>annig var kveiktur, lilheyrbu

sjålfum gjorningsmanninum, å }>arvib ab breyta i meb-

haldi J)eirra i 5 § cjbrbu åkvarbana. Ef så å slfka

hluti borni eldur var ætlabur lil ab breibast lit til huss

ebur skips, å hinn seki, ef eldur raunar J)armeb kveiktist

f l^vi, ab straffast eins og hann einmitt hefbi eld å j)ab

borib, en, ef ei er svo, sem så er hefbi åsett sér ab

v
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841. drygja slika brennu. Ætib må ætla ab verkib hafi

Marts, gjort verib i slikum tilgångi, f)egar målsins kringum-
* ^ stæbur syna ab hinn seki hafi orbib ab sjå fyrifram,

ab eldurinn , svo framt ein ebur onnur hendi'ng ekki

hindrabi J)ab, yrbi ab breibast ut til hiiss ebuv skips.

— 7) Ef eldur, mot lbgum, er borinn å hluti, sem ekki

meb tilliti lil })eirra mikilvægis ebur håska af eldsins

frekari utbreibslu geta sezt vift hlibina å ]>e\m l 6 §

nefndu, å minna straff en ])ab i tébri grein åkvebna

ab heimfærast. f>etla skal Ifka gilda, J>egar hluturinn

ab sonnu heyrir til ^eirra umgetnu, en er sérlega

litilvægur, og kringumstæbunum hefir verib svo varib,

ab engin frekari hætta rfs ])ar af. Og J>6tt orbib Hus

i }>essari Vorri tilskipun ekki einungis innifeli ])æv bygg-

ingar, sem ab ollu ebur nokkru leyli eru ibubarhus

ebur og til ibiibar lagabar, meb {)eim J>arlil heyrandi

ulihusum, heldur og Hka kirkjur, mylnur, verksmibjur,

forbabur og allar abrar, er sezt geta vib [>eirra hlib,

svo skal J)6 einungis Jjessi § mega heimfærast i Jdvi

tilfelli, ab eldur er borinn å litla alls aubvirbilega kofa

ebur utibur, i hverjum einungis litilsverbir hlutir eru

geymdir, j)egar J)au eru svo langt fra mikilvægari bygg-

ingum, ab ^essum ekki })araf sé haski buinn. Kynni

\>ab samt vib ab bera, ab elds kveiking i svo aubvirbi-

legum kofa, sem åbur er greint, hafi ]ya eiginlegleika,

fyri hverjum {)essarar tilskipunar § I gjorir råb, å sii

grein J)arlil ab heimfærast. — 8) f>egar så, er orsakab

hefir eldsbruna, sem annars ætti ab mebhondlast eptir

§ -1, hefir, meb ab vekja ibuendur {)ess huss, ab hverju

eldur var borinn, fråbægt Jwi, ab Joeir yrbi inni brendir,

å, i stab J)ess }>ar åkvarbaba Hfsstraffs, straffserfibi,

annabhvorl alla hans æfi ebur og um vissa tib, {)6 ekki

styttra en 8 år, ab uppåleggjast honum. Hib sama

gildir og, I)egar hinn seki, i tilfellum, er heyra til 2 §,

å afgjorandi hått hefir utverkab, ab afbrotib ekki yrbi

svo skablegt, sem menn annars eptir J)ess åsigkomulagi

hlutu ab hafa ottazt fyrir ab |>ab mundi verba. I sama
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måta eiga og [>au i 4, 5, 6 og 7 §§ heimilubu stroff 4844.

ab lækkast, {>egar sakamaburinn , meb kappsamlegum 26. Marts,

tilraunum, å J)ekkjanlegan halt hefir fråbægt ]Deim

skaba, hverjum verkib annars mundi ollab hafa, og ma

slraffib, })egar annars krfngumslæburnar i mesta lagi

miba til mildunar, i sérhverju af J)eim {)remur fyrst-

nefndu af }>essum §§ umgetnu tilfellum, lækkast til

helmfngs af J)vi, er samastabar er nefnt. — 9) Sérhver,

sem meban nokkurt af j)eim fyrnefndu afbrotum var

framib, hefir mebverkab [>arlil, straffist eins og hann

sjålfur meb eigin hendi hefbi drygt })ab verk, sem nånast

orsakar, ebur er ætlab til ab orsaka eldsbrunann. Hib

sama gildir og f tilliti til J)ess manns, sera meb loforbum,

h6tunum ebur Gbruin fortolum hefir lokkab nokkurn til

einhvers afbrols af fyrgreindri art. Annars dregur

serhver mebverkun afbrotsins j)å skyldu eptir sig, ab

bæta })ann skaba, er })araf hefir hlolizt. — -10) Ef nokkur,

eptir beibni einhvers eiganda ebur meb hans sam{)ykki,

ber eld a eign hins sibarnefnda, å hann, ab svo miklu

leyli sem mismunur annars er å straffinu eptir gj(5rn-

i'ngsins åsigkomulagi
,

eptir sem |)ab er eigin ebur

annars manns eign, a hverri afbrotib er drygt, einungis

ab ålitast eins og hann hefbi borib eld å sina eigin

eign. — 11) Hver sem a annan og mibur kappsaman

niata, en {)ann, um hvern i 9 § er hondlab, hefir

mebverkab til nokkurs af J)eim umgreindu afbrotum,

svosem meb ab gefa brennuhofundinum avfsun ebur

upphvatnfng til ab framkvæma hans })egar hugfesta

åsetning, ebur greiba honum mebol Jwlil, alilist meb

straffserfibi fra 5 til 10 ara, Jpegar sjålft }>ab afbrot, til

hvers hann pannig hefir mebverkab, mundi draga lffs-

slraff ebur æfilangl straffserfibi eptir sig, en, ab svo

niiklu leyli, sem sjålft afbrotib einungis kynni ab ålitast

nieb straffserfibi um vissa tib, a straffstfbin ab tiltblu ab

lækkast um helming; eins og viblik Iækkun a ab ske,

svoframt sjålf yfirsjénin, f mebhaldi af 7 §, einungis

er svo åsigkomin, ab hiin eigi ab ålitast meb vægara
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1 84-1 . slrafll. — 12) Drygist nokkub af jieim afbrolum, sem

Marts, eplir framanskrifubum åkvbrbunum eiga ab åh'tast annab-

hvori meb daubastraffi, ellegar meb slraffserfibi um Hfs-

tfb, ebur og um 8 år ebur lengri tib, af barni millum

10 og 15 ara, å J)ab, ab tiltolu vib f>ess aldur og fram-

farir og J)ann meir ebur rnibur fastrabna illvilja, hvern

})ab hefir i lj6si låtib, sem og Hka afbrotsins eiginlega

åsigkomulag, um sluttan ebur långan tfma ab seljast

i straflshus , hvar tilhlybileg umhyggja å ab hafast fyri

sliks barns uppeldi og betrun. J>egar barnib af ein-

hverjum eldra hefir verib lokkab til ab framkvæma

afbrotib, å J)etta ab takast undir sérlega yfirvegun, sem

astæba fyrir åkvorbun styltri strafFsti'ma. Ef barnib af

sjalfs dåbum hefir 'åsett ser ab drygja afbrotib og bæbi

i fyritæki og verki hefir synt faslråbinn illvilja, getur

straffsti'bin, j)egar afbrotib undireins er sérlega herfilegt,

jafnvel stigib til 5 ara. En, ef barn å fyrnefndum

aldri hefir drygt J)ab afbrot, fyri hvert straffib, eptir

fyrgreindum åkvbrbunum, mundi vera vægara en

straffserfibi um 8 år, å {>ab ab mebhondlast J)annig, sem

åkvarbab er i Vorri allrahæstu tilskipun vibvfkjandi

straffi fyri Jyjéfnab, svik, fals og J^esskyns afbrot, dag-

settri J>ann 1 Ha Aprilis 1840, 26-28 §§, meb Li 1 li ti

til jjeirra barna å fyrrnefndum aldri, er gjora sig sek

i tøéfnabi. — 4 3) Sérhvert af J)eim hér umræddu af-

brotum ålftist ab vera framkvæmt, |)egar eldur er

kveiktur i [)eim hlut, i hvers tendrun afbrotib er inni-

falib, ån ti I li ts til })ess, hvort hann hafi meir ebur mibur

ut breibzt, og J)6tt hann verbi slbkktur ån {>ess hann

hafi gjort nokkurn toluverban skaba. Svo lengi [)arå-

mot, sem enginn eldur hefir synt sig f sjålfum hlutnum,

er ekki fullkomib straff heimfæranlegt, jafnvel [)6tt eldur

sé kviknabur i J)eim hlulum, hvarfrå til var ætlab ab

eldurinn skyldi breibast lit til hins fyrst umgetna. Hinn

seki å samt i J>essu ti I fel 1 i ab åh'tast meb sliku straffi,

er mjog gångi nærri Jdvi fyri J)ann framkvæmda mis-

gjorning åkvebna, nefnilega meb æfilaungu straffserfibi,
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t>egar hib framkvæmda afbrot hcfbi dregib daubastratf 4844.

eptir sig. meb sama erfibi fra 10 til 4 5 ara, ef så 26. Marts,

framkvæmdi misgjbrm'ngur hefbi hleypt honum i æfi-

langt frelsistj6n, og, ef fyrir hinn sama einiingis

frelsistjén um vissan tfma hefbi atl ab åkvarbast, a

l>ab ab mildast allt ab |-. Så sem hefir synt sig i

kappsarnri tilraun til ab drygja nokkurt af peim um-

greindu afbrotum, ån J)ess ab hafa komizt framkvæmd

})ess svo nær sem fyr um getur, å, meb tilliti til |)ess

hversu långt hann hefir fram komizt i slnum glæpuga

verknabi, ab åli'tast, eplir liltblu, meb vægara straffi. —
4 4) i tillili til framdra ebur undanfelldra verka, fyri hver,

vegna {)ess eldsbåska, er {)au meb ser bera, strafF er

åkvarbab i lilskipununum , å eptir }>essara tilskipana

bobum vib svo buib ab standa. En ab svo miklu leyti,

sem bruni annabhvort hefir orsakazl af ]peirra yfir-

trobslu, ebur annars af opinberri undanfelh'ng J)eirrar ab-

gælni, er almenn vareygb krefur, å hinn seki eplir til-

Iblu ab alitast meb straffi f fångelsi vib valn og braub,

ebur i bbru fångelsi, hvert straff ])6 eigi å leggist, ef

hann getur gjort dtvegu til ab bæta hinn gjbrba skaba.

Svoframt hib framda verk å svo augsjåanlegan hått

hefir ollab eldshåska, ab gjbrm'ngsmaburinn ekki gat

komizt hjå ab verba hans var, svo må hann fyri

J)essa sfna framhleypni og sérlegt afskiptaleysi af

sinna mebborgara velferb, eptir målsins åsigkomulagi,

undirverpasl stærra straffi, allt ab eins års strafFserfibi

;

samt må Hka, i J)essu tilfelli, straffib mildast ebur jafn-

vel, eptir kn'ngumstæbunum
,
bldungis afplånasl, t>egar

endurb6t skabans litvegast. — 4 5) Hvab [)eim stab vib

vikur, i hverjum {)ab meb l)essari Vorri tilskipun uppå-

bobna straflfserfibi å ab Kbast, skal {)ar meb fara eptir

tyrrnefndri Vorri tilskipun af 4 Ua Aprilis 1840, 82 §.

Héreptir eiga allir hlutabeigendur ser allraundirgefn-

ast ab hegba. — Gefib i Vorum koniinglega abseturs-

stab Kaupmannahofn, Jjann 26. Martii 484J.
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*841. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

2^mI^s. Island, ang. Amts-Repartitionsfondets Deeltagelse

i Veiudgifter. Khavn den 27. Marts 1841. —
Rentek. lsl. Copieb. 14, Nr. 214.

Til Bestridelse af de Omkostninger, som ere med-

gaaede til ved leiede Folk at udfore det nodvendige

Veiarbeide fra Olvesaaen ved Færgestedet Laugardælum

op til Ingolfsfjeldet, blev i 1839 foreskudt af Sonder-

Amtets Repartitionsfond en Sum af 100 Rbd. r. S., der

skulde refunderes samme ved Repartition paa Arnæs

Syssels tiendepliglige Losegods. — Heraf er Halvdelen,

erstattet, hvorimod Hr. Stiftamtmanden i behagelig Skri-

velse af 37. Januar d. A. har andraget paa, at de endnu

tilbagestaaende 50 Rbd. maae overgaae paa Amtets Re-

partitionsfond.

Da, efter hvad De har oplyst, Beboerne i Rangar-

valla, Vesler-Skaplafells og tildeels Guldbringe og Kjose

Sysseler ofte afbenytte dette istandsatte Veistykke, me-

dens Indvaanerne i Biskopstunga, Grimsnæs og Thing-

valle Reppe under selve Arnæs Syssel næsten aldrig

befare Veien, og da det Bidrag, dette Syssel kom til

at udrede, naar hele Udgiften blev lignet paa samme,

vilde blive uforholdsmæssigt stort efter den Nytte, det

har af Veien, tillader Kammeret, overeensstemmende

med Deres Indstilling, at sidstmeldte 50 Rbd. maae pas-

sere til formelig Udgift i Sonder-Amtets Delinquent- og,

Repartitionsfonds Regnskab for indeværende Aar.

Dette skulde vi ikke undlade tjenslligen at tilmelde

Hr. Stiftamtmanden, til egen behagelig Underretning og

videre Bekjendtgjbrelse for Kammerraad og Sysselmand

Melsted. — Rentekammeret den 37. Marts 1841.

31. Marts. Gj ensidig Handels- og Skibsfarts - Declaration

mellem Kongen af Danmark og Storhertugen af

Oldenborg. Khavn den 31. Marts 1841. —
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Denne Declaration er udkommen igjennem det udenlandske De- 1841.

partement, og bekjendtgjort ved Plakat for Danmark og Patent 31. Marts,

for Hertugdømmerne 7. Mai 1841, der er emaneret igjennem • —

—

General-Toldkammer og Commerce-Collegium (Qvart-Forr. for

1841, S. 65). Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i

Juli 1842. Original-Aftryk paa Fransk (Original), Dansk og

Tydsk, trykt i Imperial - Qvarto i tre sideordnede Spalter hos

Schultz i Khavn, 4 Bl. — Ny Collegialtid. 1841, S. 411-413.

Schou XXIII, 325-327, jevnf. 371.

Gjensidig Handels- og Skibsfarts-Declaration imel-

lem Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans kgl.

Hoihed Storhertugen af Oldenborg.

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans kgl.

Hoihed Storhertugen af Oldenborg, Begge lige be-

sjælede af det Onske, at udvide og begunstige Handels-

forholdene imellem deres respeclive Stater og Uuder-

saatter, have i dette Oiemed ladet fastsætte og afslutte

fblgende Artikler:

^ De hdie contraherende Parter komme overeens

om
> gjensidigen at indrdmme deres respective Under-

saatter, som drive Handel i det ene eller det andet

Land, eller som opholde sig der, saalænge de under-

kaste sig deres Opholdssteds Love og Anordninger,

saavel for deres Personer og Gods som for deres Han-

delsforetagender, alle de Fordele, Friheder og Begun-

stigelser, som ved Handelstractater, afsluttede med
andre Magter af den ene eller den anden af de hdie

contraherende Parter, ere eller ville blive indrommede
de meest begunstigede Nationers Undersaatter. —
2) De respective Skibe og Fartbier, af hvad Drægtighed

eller Bygning de end ere, som enten ballastede eller

ladede ankomme i Havne, der tilhore den ene eller

den anden af de hdie contraherende Parter, skulle,

saavel ved deres Ankomst som ved deres Afgang, med
Hensyn til Havne-, Tdnde-, Fyr-, Lods-, og Bjergnings-

Afgift, ligesom med Hensyn til alle Afgifter eller Paalæg,

af hvad Art eller Navn de end ere, som tilkomme
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8&h Staten, Stæderne eller Privatindrelnmger af hvilkelsom-

Marts. helst Slags, behandles paa samme Maade som de na-

tionale Skibe. Det er udtrykkelig fastsat, at de danske

Skibe, som ldbe ind i Weseren eller Jahde-Floden,

skulle nyde alle de Fordele og Begunstigelser, som til-

staaes oldenborgske Skibe. — 3) Alle Varer og Han-

delsgjenstande, hvad enten de ere de respective Staters

eller ethvert andet Lands naturlige eller industrielle
#

Frembringelser, hvis Indførsel eller Udførsel er den ene

af de hdie contraherende Parters nationale Skibe tilladt,

kunne ogsaa, uden Hensyn til Udskibnings eller Be-

stemmelsesstedet, indføres eller udføres i den anden

Parts Skibe, uden at være underkastede hdiere eller

andre Indførsels-, Udførsels- eller andre Afgifter, af

hvad Navn de end ere, end om de samme Varer eller

Gjenstande vare indførte eller udførte i nationale Skibe.

— 4) Hverken umiddelbart eller middelbart skal der

ved Indkjob af Varer blive givet nogetsomhelst Fortrin

i Betragtning af det Skibs Nationalitet, som med sin

lovmæssig tilladte Ladning er lobet ind i en Havn, som

tilhorer den ene eller den anden af de hdie contra-

herende Parter, da det er disses Hensigt, at ingen For-

skjel skal finde Sted i denne Henseende. — 5) Skjdndt

Handelen paa Hans Majestæt Kongen af Danmarks Co-

lonier, Færderne, Island og Gronland derunder indbe-

fattede, er særegne Anordninger underkastet, hvorpaa

nærværende Declarations almindelige Bestemmelser ikke

kunne finde Anvendelse, er man dog blevet enig om,

at, saalænge nærværende Declaration forbliver i Kraft,

skulle Oldenborgske Handlende og Skibe dersteds nyde

den samme Handels og Skibsfarts Frihed og de samme

Fordele, som enhver anden begunstiget Nation nu nyder

eller for Fremtiden vil nyde. — 6) Ved Farten igjen-

nem Sundet og Belterne skulle Oldenborgske Skibe

og deres Ladninger ikke betale hdiere eller andre Af-

gifter end dem, som ere eller ville blive erlagte af de

mest begunstigede Nationer. — 7) Som Danske eller
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Oldenborgske Skibe skulle de ansces, som seile under 1841.

deres Lands Flag og ere forsynede med de Skibspa- 8i. Marts,

pirer og Cerlificater, som efler de respective Staters

Lovgivninger udfordres, for at godlgjbre Nationaliteten. —
8) Nærværende Declaration skal fra Ratifikationernes

Udvexlingsdag af at regne forblive i Kraft i ti Aar, og

selv ud over dette Tidsrum, med mindre den ene eller

den anden af de hbie contraherende Parter senere ud-

trykkelig erklærer sin Hensigt at lade dens Virkning

ophore. 1 dette Tilfælde skal den endnu forblive bin-

dende indtil Udlobet af tolv Maaneder efter den offi-

cielle Anmeldelse, som den ene af Magterne gjor den

anden om at ophæve dens Virkning. — 9) Nærværende

Declaration skal ratificeres og Ratificationerne udvexles

i Hamborg l
.

Dette til Bekræftelse og dertil behbrigen bemyn-

diget har jeg 2
i Kongens, min allernaadigste Herres,

Navn underskrevet nærværende Declaration.

Kjbbenhavn den 31. Marts 1841.

(undertegnet)

Krabbe-Carisius,

Hans Maj*. Kongen af Danmarks

Geheime-Statsminister og Chef

for Departementet for de

udenlandske Sager.

(L. S.)

') Ratificationerne ere udvexlede den 9. April 1841.

2
) i det i Oldenborg udfærdigede Exemplar: i Storhertugens

min naadigste Herres Navn underskrevet nærværende De-

claration. — Oldenborg den 31. Marts 1841.

(undertegnet)

von Berg,

Hans kgl. Hbihed Storhertugen

af Oldenborgs Geheimeraad og

Chef for Departementet for

de udenlandske Sager.

6
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4844. Plakat for Island, ang. Udpantningsretten og

Fremgangsmaaden ved Udpantninger. Khavnden

2. April 1841. — Publiceret i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli Maaned 1842, og i Flerheden af Landets

Jurisdictioner : 1841 i Reykjavik, samt i Gullbringa og Kjosar

Syssel; 1842 i Skaptafells, Rangarvalla, Vestmannoe, Borgar-

fjords, Snæfellsnæs, Bardastrands, Isafjords, Skagafjords, Oe-

fjords og begge Mula Sysselerne. — Canc. 3. Depart. Registr.

1841, 104b (1841, Nr. 874»> Original-Aftryk paa Dansk og

Islandsk, trykt hos Schultz, 12 Sider i 4*°. Fc5rste Side Titel-

blad, den danske Titel bverst, der nedenfor den islandske,

det bvrige af Titelbladet Dansk. Paa de lige Sider 2—10 den

danske Text med Underskrifter og Sigillatur, paa de ulige

Sider 3—11 den islandske Text uden Underskrifter ; den sidste

Side blank. Ny Coll. Tid. for 1841, S. 361—367 (med Mo-

tiver). Qvart-Forr. for 1841, S. 41-44. Schou XXIII, 327-

330. Jevnf. Roesk. Stændertid. 1840, S. 431, 839, 957; Anh.

S. 5. Fréttir fra fulltruajnng. i Hr6arskeldu 1840, S. 24-26.

Tfoindi fra nefndarfundum islenzkra embættismanna 1839,

S. 61-62.

Plakat for Island, angaaende Udvidelse af Udpant-

ningsretten og nærmere Bestemmelse af Fremgangs-

maaden ved Udpantninger.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi, for-

anlediget ved et derom gjort Forslag af den ifolge

allerhbieste Reskript af 22. August 4 838 til Overveielse

af Islands Anliggender i Reikevig sammentraadte For-

samling, have ladet Vore troe Provindsialstænder for

Sjælland, Fyen og Lolland-Falsters Stift samt Island og

Færoerne forelægge et Udkast til en Plakat, hvorved

Udpantningsretten udvides i Overeensstemmelse med

den under 2. Novbr. 1836 udgivne almindelige Plakat,

for Vort Rige Danmark, og den Fremgangsmaade, der

ved Udpantninger skal finde Sted, ordnes saaiedes,

som det er skeet ved Forordningen 2. Juni' Hl 830, dog

med de Forandringer, som de locale Forhold gjorde

forniJdne. Efter herom at have modtaget fornævnte



Plak. ang. Udpantninger. 65

Vore Provindsialstænders allerund. Betænkning, have 4844.

Vi fundel for godt at byde og befale som fblger: 2. April.

4) Ligesom flere for Island udgivne Lovbestemmel-

ser udtrykkelig hjemle Udpantning for adskillige offent-

lige Afgifter, saaledes skal det for Fremtiden være en

almindelig Regel, al ikke blot alle Vor Kasse tilkom-

mende Skatter og Afgifter, men ogsaa alle de Kirker,

offentlige Stiftelser, Communer og Embeder tilkommende

Indtægter, der hidrbre fra de i Anordningerne inde-

holdte umiddelbare Bud elier fra en i samme grundet

Repartition, skulle kunne inddrives ved Udpantning,

dog kun forsaavidt Inddrivelsen iværksættes inden 2

Aar fra den Tid, at Ydelsen er forfalden til Betaling. —
2) Udpantning for alle de i § 1 ommeldte Afgifter m. v.

bliver i Reikevig Kjbbslad at foretage af Byfogeden

med tvende tiltagne Vidner, efter at der 8 Dage forud

er foregaaet Advarsel til Restancedragerne; hvilken,

forsaavidt Præstationen er af det Slags, som kun paa-

hviler Een eller flere Enkelte, bor gives den eller de

Paagjeidende ved Stævnevidnerne, hvorimod det med

Hensyn til Skatterestancer og slige almindelige Afgifter

overlades til Reqvirenteu enten at bruge denne FreniT

gangsmaade eller en almindelig Indkaldelse ved Opslag

paa offentlig Sted eller Trommeslag, dog uden at Re-

stanternes Navne opgives. Udenfor Reikevig foretages

Udpantning af vedkommende Repslyrer, ligeledes med
tvende tiltagne Vidner, efter at Restanterne 8 Dage

forud ere blevne advarede, enten ved Tillysning paa

Kirkestævne, dog uden Navns Nævnelse, eller, naar de

kun ere Enkelte, ved Stedets ordinaire Stevnevidner.

Restancefortegnelsen bor for Reikevigs Vedkommende
være forsynet med Amtmandens, men, forsaavidt Landet

angaaer, med vedkommende Sysselmands Paategning

om, al Restancen kan inddrives ved Udpantning, dog

paa Reqvirentens eget An- og Tilsvar forsaavidt Re-

stancens Riglighed betræffer. Med Hensyn til kongelige

Skatter vil dog Amtmandens Paategning paa Restance-

XIL Ji. 5
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1841. fortegnelserne altid være nødvendig. — 3) Det Gods,

2. April, som ved Udpantningsforretningen udlægges, bliver, saa-

fremt Restancen ikke inden 4 4 Dages Forlob er betalt,

efter foregaaende Bekjendtgjbrelse, af den, som har

foretaget Udpantningen, foranstaltet bortsolgt ved of-

fentlig Auktion og kan indtil den Tid forblive hos Skyld-

neren, saafremt han vil indestaae for samme, og By-

fogeden eller Repstyreren skjbnner, al det kan betroes

ham. 1 modsat Fald hensættes det under Byfogedens

eller Repstyrereus Bevaring paa det nærmeste bekvemme

Sted, og, dersom det er Kreature, indtinges de paa
j

Foder saa billigt som muligt. Saafremt det ved Auk- i

tionen udbragte Belob overstiger den Sum, hvorfor
j

Udpantning var at foretage, med paalbbne Omkostninger,

betales dot Overskydende tilbage til Skyldneren, lov-

rigt maae Haandværks- Bedskaber, uundgaaeligen for-

nbdent Bohave eller Andet, som er Skyldneren til hans
|

Næringsdrift uomgjængeligen nbdvendigt, ikke udlægges,
j

saalænge andre undværligere Effekter af Skyldneren 1

paavises, eller hos ham forefindes. - - 4) For enhver
i

Udpantningsforretning tilkommer Byfogeden 46 Sk. og
I

hver af de af ham medtagne Vidner 4 Sk. Betalingen

til Repstyreren og de af ham medtagne Vidner erlæg-

ges efter Sportelreglementet \ 0. Septbr. 4830 §§ 70 og

74, ligesom ogsaa Stævnevidnerne for deres Forretning

,

nyde Betaling efter samme Reglements § 63. For disse

Betalinger bliver tillige at give Udlæg under Udpant-
1

ningsforretningen. — 5) Dersom den, hvem Udpantqing

er overgaaet, maatte trbste sig til at bevise, at den

Fordring, for hvilken Udpantning blev iværksat, var
j

betalt, eller han ibvrigt maatte have nogen Erindring

mod Fordringens Rigtighed, er han befbiet til at sag-

sbge Reqvirenten til derfor at give ham Skadeser-

statning. Dette Sbgsmaa! kan han, efter foregaaende

Klage til Forligelsescommissionen, uden Hensyn til Re-

qvirentens Værnething, anlægge ved den Jurisdiction,

hvorunder Udpantningen er gjort, men det bor paa-

1

1
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begyndes i det seneste inden 3 Maaneder fra Forret- 4841.

ningens Dato. — 6) I Henseende til Inddrivelse af 2. April.

Jordebogsafgifter hos de kongel. Leilændinger skal det
"~~

forovrigt have sit Forblivende ved Plakaten af 24. Mai

4829. — Hvorefter de Vedkommende sig allerunderd.

have at rette. — Givet i Vor kongelige Residentsstad

Kjbbenhavn den 2. April 1841.

O pib bréf fyrir Island, vibvfkjandi rffkun fjar-

nåmsréttarins og nåkvæmari åkvorbun abferbarhåtta vib

fjarupptektir.

Ver Christjån hinn Åttundi &c. G. V., ab Ver, i

tilliti til framvarps nokkurs, sem gjort hefir verib af

t>eirri eptir sérlegu konungsbréfi af 22. Augusti 4 838

j

til yfirvegunar Islands målefna i Reykjavik samankomnu
nefnd, hofum låtib framleggja uppkast nokkurt fyrir Vor
truu umdæmastbnd fyrir Sjåland, Fjén og Låglands-

y Falsturs stipti, svo og Island og Færeyjar, til opins

bréfs, meb hverju fjarnåmsrétturinn rifkast, samkvæmt
l>vf })ann 2. Novbr. 4836 ulgefna almenna opnå bréfi

fyrir Vort riki Danmork, og så abferbar håttur, er briikast

,
a vib fjårnåm, lagast J)annig, sem å er kvebib i tilskip-

uninni af 2. J UDi i830j ^ meb feeim breytingum, er

orsakast hljéta af landsins sérlega åsigkomulagi. Eptir

ab Ver hofum mebtekib fyrnefndra Vorra umdæma-
»

standa allraundirgefnasta ålit Jjessu efni vibvikjandi,

hefir Oss ^oknazt ab bjoba og skipa sem fylgir:

4) Eins og nokkrar fyrir Island utgefnar laga-

åkvarbanir meb berum orbum heimila fjårupptekt, J)egar

yms aIJ)j6bJeg utgjold eiga ab lukast, svo skal pat> lika

* vera almenn regla eptirleibis, ab fé megi gjdrast upp-

tækt, eigi ab eins hja {>eim, sem ekki hafa goldib })å

skatta og afgjold, er Vom féhirzlu bera, heldur og

einnig hja J>eim, er eigi hafa borgab pau gjold til kirkna,

]pj6bstiptana, sveita og embætta, sem annabhvort eru

einmitt tiitekin i tilskipananna bobum, ebur åkvebnar f
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1844. nokkru å J)eim grundvbllubu deilingarskjali, J)6 einungis

2. April. ab svo miklu leyti, sem fjårupptektin framkvæmist innan
—"^^•^

tveggja ara eptir réttan gjalddaga J)t;ss er lukast åtti. —
2) Fjårupptaka allra ^eirra i 1. § umgetnu afgjalda å

i Reykjavikur kaupstab ab framkvæmast af byfégetanum

met) tveimur filkvbddum vottum, åtla dbgum eptir ab

viovorun hefir skuldunauti birt verib, og å hun, ab svo

miklu leyti gjaldib er J)oss kyns, ab j)ab a ab lukast af

einum manni ebur ymsum stbkum mbnnum, ab gjorast

hlutabeiganda ebur slikum hlutabeigendum af stefnu-

vottum, hvaråmét J>ab, meb lillili til skiildaeptirstbbva af

skatlgjaldi ebur slikum almennum utgjbldum, å ab gefast

a fjårnåmskrefjaada vald, hvort hann vili nota ser af

fyrtéburn abferbar hætti, ellegar almennu fyrikalli, upp-

feslu å opinberum stab ebur gjbrbu meb trumbuslætti,

J)6 an J)ess ab skuldunautar sé nefndir å nafn. Annar-

stabar en i Reykjavik framkvæinist fjårupptekt af hlut-

abeiganda hreppsljåra, lika meb tveimur tilkvdddum

vottum, eptir ab skuldunautar 8 dbgum åbur hafa verib

vibvarabir, annabhvort meb auglysing å kirkjufundi, samt

ån ])ess ab nokkur sé nefndur å nafn, ellegar, ef J>eir

einungis eru stbkumenn, af sérhvers stabar reglulegu

stefnuvottum. Skulda-uppskriptin å, ab J)vi leyti, sem

Reykjavik vibvikur, ab vera utbuin meb amtmannsins,

en annarstabar a landinu meb hlulabeiganda syslumanns

ateiknun J)arum, ab skuldin megi heimlast meb fjar-

upptekt, f)6
svo, ab krefjandi sjålfur fullkomlega åbyrgist

rétla upphæb skuldarinnar. Meb tilliti til skattgjalds

J)ess, er konungi ber, verbur J)6
amtmannsins ateiknun

a skuldauppskriptina ætfb naubsynleg. — 3) Ef skuld-

inni ekki innan 14 daga er lokib, å så, sem hefir fram-

kvæmt fjarupptektina, ab gjora })å rabstbfun, ab l>ab g6z,

sem upptækt er gjort meb fjårnåminu, eptir undangeng-

inni auglysing, sé selt å opinberri auktién, og må J>ab,

allt til })ess tima, vera i skuldunautsins vbrzlum, ef

hann vill åbyrgjast {>ao å meban, og byfégetinn eba hrepp-

stj6rinn ætla ab honum megi fyrir [)vf trda. f gagnstæbu



Plak. ang Udpantninger. 69
i

j
tilfelli a gozib ab takast i b^fégetans eba hreppstjorans 1841.

geymslu å oæsta stab, sem ])ar til er hentugur; sé J)ab % April,

kvikfénabur, å harm ab setjast å fobur, m6t svo sann-

gjarnri borgun sem orbib getur. Ef J)eir pemngar, sem

i* vib auktionina innkorna. yfirstiga upphæb [>ess gjalds,

er heimtast åtti meb Ijarupptekt. og h'ka Jjann kostnao,

er J)araf hetir hlotizt, å |)ab sem afgangs verbur ab endur-

gjaldast skuldunauti. Annars mega bandverkstél, hin

allrauaubsynlegustu busgbgn, ebur annab, sem skuldu-

nauti er omissandi til hans bjargræbis, ekki upplæk

I
gjorast, meban abrir hlutir, hverra hann heldur gæti an

verib, åvisast af skuldunauti ebur finnast i hans um-

rabum. — 4) Fyrir sérhverja upptektargjorb bera by-

f6getanum 16 skildingar, og hverjum J)eirra af honum

J

tilkvbddu volta 4 skildingar. Hreppstjorans og ^eirra

j
af honum tilkvbddu volta kaup gjaldist eptir aukatekju-

j

reglu^jorbinni af 10. Septbr. 1830 70 og 74 §, en stefnu-

' vottanna, fyrir })eirra 6mak, eptir sbmu reglugjbrbar

r
63 §• pab gjald, er til t)essara kaupa gengur, å lika

upptælu ab gjorast meb fjårnamsgjbrbinni sjalfri. —
5) Ef sa, sem fyrir fjårnåmi hefir orbib, kann ab treysta

j

ser til ab sanna J)ab, ab su krafa, fyrir hverja fjårupp-

tektin var framkvæmd, hafi goldin verib, ebur hann

annars kann ab hafa nokkub å moti sjalfrar krbfunnar

rétta gyldugleika, sé honum heimilt ab akæra krefjanda

til tilhlybilegra skababéta. f>essa malssékn må hann,

,

ab undangenginui klbsun til sattanefndarinnar, ån tillits

J til fjarupptektarkrefjandans varnar^ngs, hbfba i t>vi lbg-

sagnarumdæmi, i hverju fjårnåmib var gjort, en hun a

ab byrjast i sibasta lagi innan J)riggja månaba fra l>eim

degi. å hverjum {)ab var framkværn t. — 6) I tilliti til

t> heimtunar jarbabékarafgjalds hjå konungsins landsetum,

å annars framvegis ab breytast eptir opnu bréfi af

I
8J.

Mai 4829.

Hvareptir hlutabeigendur ser allraundirgefnast hegba

eiga. — Gefib i Vorum koniinglega abseturstab Kaup-

I mannahbfn [jann 2. Aprilis 1841.
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u *- Directionen for Universitetet og de lærde

April. Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Alders-Bevilling for en Skolediscipel. Khavn den

3. April 1841. — Univ. Dir. Copieb. tor Univ. og Sko-

lerne 1841, Nr. 560.

I Anledning af det med Deres Hoiærv.' anbe-

falende Skrivelse af 3. f. M. indsendte Andragende fra

Sognepræsten i Ravnegil, Provst Thorlacius, vil Direc-

tionen, i Betragtning af Omstændighederne, have be-

vilget, at hans Stfn Magnus Thorlacius maa, skjondthan

har fyldt sit 21. Aar, optages som Discipel i Bessestad

lærde Skole, forsaavidt han iovrigl, ved den Indlem-

melses-Provo, der bliver at anstille med ham, befindes

qvalificeret til Optagelse.

Dette meldes tjenstl. Deres Hbiærv. til egen Efter-

retning og til Bekjendtgjbrelse saavel for Ansogeren

som for Lektor Johnsen. — Den kongel. Direction for

Universitetet og de lærde Skoler den 3. April 1841.

April. Bevilling for Sysselmand Christian Magnusen,

til at bruge uvedkommende Præst. Khavn den

' 6. April 1841. — Canc. I. Depart. Registr. 1839-1842,

fol. 290-291 (1841, Nr. 630).

Vi Christian den Ottende <&c. G. V., at Vi, efter

herom allerund. gjort Ansbgning og Begjæring, allern.

have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og til-

lade, at Christian Magnussen, Sysselmand i Dale Syssel

under Vester-Amtet i Vort Land Island, maa med sin

Familie i sin Saligheds-Sag lade sig betjene af hvilken

Præst han vil og dertil kan formaae, dog at vedkom-

mende Præst og Kirkebetjente. Intet derved fragaaer i

de dem tilkommende Retligheder. — Forbydende <Src,

Kjobenhavn den 6. April 1841. [ad mandatum].
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Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet i Island, ang. Slægtskabsforhold, som hindre

Ægteskab. Khavn den 6. April 1841. — Canc.

8. Depart. Brevb. 1841, Nr. 1278.

1 Anledning af en af Sysselmanden i lsefjords

Syssel, Th. Gunlogsen, hertil indsendt Ansbgning, hvori

Bondemand Bjarne Eiriksen af Sudavik anholder om,

at forundes Tilladelse til at ægte sin Stifdatters Datter,

Gudrun Aredatter, skulde man tjenstligst anmode Hr.

Amtmand om at tilkjendegive Supplikanten, at da For.

n. Mai ^800 § 4 aldeles forbyder dem, der ere be-

svogrede i op- og nedstigende rette Linie, hvilkel er

Tilfældet med ham og bemeldte Gudrun Aredatter, at

komme i Ægteskab sammen, kan det saaledes Ansbgte

ikke bevilges. - Det kgl. Danske Cancellie den 6. April

1841.

1841.

6. April.

Plakat angaaende Udsalgssteder paa Handels-

pladserne i Island. Rhavn den 7. April 1841.

- Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli Maaned

1841. Ligeledes anføres den som bekjendtgjort 1841 i Reykja-

vik og i Gullbringa og Kjosar Syssel; 1842 i Skaptafells,

Vestmannoe, Arnæs, Borgarfjords, Snæfellsnæs, Dala, Barda-

strands og i alle Nord- og Oster -Amtets Jurisdictioner. -

Udkastet approberet ved kongelig Resolution 7. April 1841,

og Plakatens Original indheftet i Rentek. Relat. og Resol.

Protok. 1841 B, Nr. 204. - Original- Aftryk hos Schultz,

8 Sider i 4*°. Ftfrste Side Titelblad, den danske Titel »verst,

der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk.

De lige Sider 2—6 den danske Text med Underskrifter og

Sigillatur, paa de ulige Sider 3-7 den islandske Text uden

Underskrifter. Den sidste Side blank. - Ny ColL Tid for

1841, S. 385-386 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1841,

S. 48-49; Schou XXIII, 331-332. Jevnf. Ttøindi frå nefnd-

arfundum l'slenzkra embættismanna 1839, S. 124, 127, 186—

188; Roesk. Stændertid. 1840, 452-457, 1389-1395, 1783-

1792 og Anhang S. 22-23. Fréttir frå fulltrua {ung. i Hr6ars-

keldu 1840, S. 3-24. - Islandsk: Original-Aftryk hosSchultz

med den danske Text {jee ovenfor).

7. April.
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184-1. Plakat, hvorved det forbydes Kjobmændene i Is-

7. April, land, paa samme Handelsplads at have Udsalg paa
"""""^

flere end eet Sled, m. v.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi, for at

forebygge, at den Concurrence, som finder Sted paa

Handelspladserne, i Island, skulde ophore, og Handelen

udelukkende paa en eller anden af disse Pladser falde

i enkelt Mands Hænder, ville, efter at Vi have modtaget

allerunderd. Betænkning over denne Sag fra Vore troe

Provindsialstænder for Sjellands, Fyens og Lollands-

Falsters Stifter samt for Island og Færoerne, allemaad.

have fastsat som folger:

1) 1 Island maa for Eftertiden ingen Kjobmand paa

samme Handelsplads etablere Udsalg paa flere end eet

Sted. — 2) Naar paa bemeldte O Flere ville, fore

Handel i Compagnie og altsaa ikkun have een Bod,

skal det være Pligt for dem at bekjendtgjbre deres

Handelsfirma i den uBerIingske politiske og Avertisse-

ments-Tidende", samt tillige at forevise vedkommende

(ivrighed, nemlig i Reikjavig Byfogden og andetsteds

Sysselmanden, deres Interessentskabs - Contrakt. —
3) Har nogen Kjobmand allerede nu flere Udsalgssteder

paa samme Plads, skal han fremdeles have Bet til at

benytte disse, hvorimod de, som allerede nu drive

deres Handel i Compagnie, skulle være pligtige til,

inden eet Aars Forlob at bekjendtgjbre deres Handels-

firma paa den i foregaaende § 2 nævnte Maade, og

at forevise deres Interessentskabs- Contrakt for (ivrig-

heden.

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongl. Besidentsstad Kjbbenhavn

den 7. April 1841.

Opio bréf, hvarmeo kaupmonnum å Islandi fyri-

byost ao hafa utsblu å fleiri en einum stao [( sama

verzlunarplåzi], m. m.
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Ver Christjån hinn Åttundi &c. G. V., ab Ver, til 1841.

ab komast i veg fyrir J>afc, ab sti sams6kn ymisra verzl-

unarmanna, er mi tilkast i hbndlunarstobunum å Is-

landi, framvegis aftakist, og kauphbndlunin å einum v

ebur fleiri af dessum plazum falli til fulls og alls \ eins

manns hendur, viljum, eptir ab Ver hérum hofum meb-

tekib allraundirgefnast alit Vorra truu umdæmastanda

tyrir Sjålands, Fjéns og Lålands-Falsturs stipti, svo og

tyrir Island og Færeyjar, allranåbugast åkvaroa sem

fylgir:

1) Å Islandi ma enginn kaupmabur eptirleiois stofna

ulsblu å fleirura en einum stab [i sama verzlunarplåzi]. —
2) fjegar å nefndri ey fleiri en einn vilja fast vib verzlun i sam-

felagi, og })annig einungis nota eina bub, å J)ab ab vera

|)eirra skyida, ab auglysa J)eirra hbndlunarnafn i [>eim

utøerh'ngsku pélitisku og avertissements-tféindum", svo og

undir eins ab syna yh'rvaldinu, nefnilega i Reykjavik

byfogetanum og annarstabar syslumanninum
,

J>eirra

samfélags-samning. — 3) Hafi nokkur kaupmabur nii

fcegar fleiri en einn utsbluslab f sama plazi, skal hann
framvegis hafa rétt til ab nota [)å, hvaramot [)eir, sem
nu })egar fast vib verzlun i samfélagi, skulu vera skyld-

ugir til åbur en eitt år er libib ab auglysa l>eirra hbndl-

unarnafn å J)ann i § 2 nefnda hått, og ab syna yfir-

valdinu Joeirra samfélags-samning.

Hvareptir hlutabeigendur ser allraundireefnasl het>ba

eiga. — Gefib i Vorum konunglega absetursstab Kaup-

mannahbfn Jxann 7. Aprilis 1841.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 10. April,

Islands Vester-Amt, ang. Afgiften af Dala Syssel.

Khavn den 10. April 1841. — Rentek. isi. Copieb.

14, Nr. 250.

Med Hr. Amtmandens Betænkning af 20, Oktober

f. A. er til Rentekammeret indkommen en Skrivelse fra

Sysselmanden i Dala Syssel, G. Magnusen, hvori han
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1844. yttrer den Formening, at ban ikke er pligtig til at er-

lægge Laugrettemændslon, da han antager, at denne

Afgift er indbefattet under den ved allerhoieste Resolu-

tion fastsatte aarjige Afgift 80 Rbd.

I den Anledning anmodes De tjenstligen om at

tilkjendegive Sysselmand Magnusen, at, da den kongel.

Resolution af 26. Septbr. 1838 ikkun har reguleret livad

Sysselmændene i Island have at erlægge til Islands

Jordebogskasse, istedetfor Sysselets Forpagtningsafgift

og Embedsprocentskatlen af visse og uvisse Indkomster,

saa indbefatter Afgiften efter ovenmeldte allerhoieste

Resolution naturligviis ikke de ovrige Indbetalinger,

Sysselmændene have at gjtfre til Jordebogskassen i

Island, og altsaa heller ikke Laugmandstold
,

Laug-

thingsskriverlon og Laugreltemændslon, hvilke fremdeles

blive at erlægge ligesom hidtil. — Rentekammeret den

10. April 1841. I

10. Apni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Fattigmedikamenternes Uddeling i

Vester -Amtet. Khavn den 10. April 1841. —
Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 251.

I Anledning af et igjennem Amtmanden over V ester-

Amtet indkommet Andragende, hvori Apotheker Jacob-

sen i Stykkesholm blandt Andet anholder om, at det

maa blive Distriktslægerne i Islands Vester-Amt paalagt,

at tage den Amtets Distrikter tilstaaede saakaldte Fattig-

medicin hos ham, som nærmeste Apolheker, istedetfor »
som hidtil hos Apothekeren i Reykjavik, tilskrev Rente-

kammeret det Danske Cancellie, og overlod Sagen til

dets AfgjSrelse.
*

Bemeldte Collegium har dernæst i Skrivelse af 9.

i f. M. underrettet Rentekammeret om, at det under

samme Datum har tilskrevet Amtmanden om, at Distrikts-

lægerne i Vester-Amtet herefter ville have at reqvirere
,

den Medicin, hvormed de syge Fattige forsynes, for et

i
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Belob af 90 Rbd., til lige Deling mellem begge Amtets 1844.

Lægedistrikter, fra Apotheket i Stykkesholm. io^ApriT
Hvilket herved tjenslligen meddeles Hr. Stiftamt-

manden til egen behagelig Underretning og videre Be-

kjendtgjbrelse saavel for Landfoged Gunlogsen som

Apotheker Johan Moller i Reikevig. —- Rentekammeret

den 10. April 1841.

Gancellie - Skrivelse til Collegiets Kasserer, 10. April,

ang, Indkjob af Obligationer for den Erichsenske

Coilect. Rhavn den 10. April 1841. — Canc.

1. Depart. Brevb. 1841, Nr. 1368—70.

Hr. Caacellieraad har i behagelig Skrivelse af \ I.

f. M. indberettet, at De i Overeensslemmelse med dette

Collegii Skrivelse af 16. Febr. sidsti. har, af det i Re-

hold væreiode Depositum af Gonferentsraad Erichsens

Legat, indkjobt folgende Obligationer:

Kgl. Obligation Nr. 418 af 27. Decbr.

1810 paa 100 Rbd. 8 Sk.

Consignable Bankfonds af 3. Febr. 1820 200 — »
-

d °- do. af 29. Oktbr. 1810 46 — >» -

tilsammen 346 Rbd. 8 Sk.

og derfor belalt, Omkostninger iberegnede, 349 Rbd.

50 Sk. Sedler og Tegn.

Foranlediget heraf skulde man tjeristl. anmode Hr.

Gancellieraad om, behageligen at fore ovennævnte 349

Rbd. 50 Sk. S. og T. til Udgift for Conferentsraad Erich-

sens Legat, samt at modtage til Opbevaring ovenmeldte

hermed tilbagefblgende Obligationer, som ere forsynede

med dette Collegii Paategning. — Det kgl. Danske Gan-

cellie den 10. April 1841.

Reskript til Finants - Deputationen, ang. Be- U< April.

kjendtgj oreise af Budget og Normalreglement for

alle Statshusholdningens Grene. Khavn den
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*844. 11. April 1841. — Original-Aftryk hos Schultz af MBud-

• April, get for Åaret 1841 samt Normalreglement for samtlige Stats-

Indtægter og Udgifter, vedkommende Kongeriget Danmark og

Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, med til-

hørende Bilande". Kh. 1841. XXXVI + 504 Sider i 4 to
. Her

optages kun, hvad der udtrykkelig sættes i Forbindelse med

Island. Budgettet og Normalreglementet ere under 26. Marts

approberede af Kongen. — Ny Collegial-Tid. 1841, S. 449—

469. Schou XXIII, 337-361. Rubr. i Algreen - Ussings Re-

skriptsaml. 1841, S. 66. — Islandsk: Uddr. i Ny Félagsrit

II, 168—171.
'

Christian den Ottende &. V. S. G. Overensstem-

mende med den Plan, som Vi i Vore Bekjendlgjorelser

til Vore troe Provindsialslænder af 14. Juli og 8. Oktbr.

f. A. have omtalt at have lagt til den fremtidige Ue-

gulering af Slatens* Finantsvæsen, og som ligeledes er

nævnt i Vort allerhbieste Reskript af 2. Januar f. A.

§ 6, have Vi, efter forudgaaet nbieste Undersøgelse og

Overvejelse, approberet de hermed følgende Normal-

reglementer for alle Statshusholdningens Grene, saavel

som Budgettet for samtlige Stals-lndlægter og Udgifter

for Aaret 1841. Og bemyndige Vi Eder til at lade

saavel det samlede Normalreglement og Budget, som

og alle dertil horende Bilæg, tillige med dette Vort

allernaad. Reskript, ved Trykken bringe til offentlig

Kundskab.

Ligesom Normalreglementerne indeholde det Belbb,

hvortil Statsudgifterne omsider skulle nedbringes, for-

saavidt delte ikke allerede er skeet, saaledes bliver

det Gjenstand for de Finanls-Budgetler, som det er Vor

Villie aarligen at skulle forfattes og ved Trykken be-

kjendtgjores, og som aldeles skulle slutte sig til de

Classificationer af Udgifterne, som i Normalreglement-

erne ere brugte, at vise, hvorvidt det Maal, der i disse

er sat for Udgifternes Storrelse, er opnaaet. og at

meddele en Forklaring om Afvigelserne fra samme.

Ingen Udgift udenfor det approberede Budget mna

i Aarets Lob tinde Sted, uden at den noiagtigsle Over-
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r

veielse med Finantsbestyrelseu er gaaet forud, og Vor 4841.

allerhbieste Approbation paa saadan overordentlig Ud- 11. April,

gift er erhvervet. Og efter hvert Aars Udlob har hvert'

Departement at forelægge Os en fuldstændig Forklaring

over, hvad de samme vedkommende Udgifter virkeligen

have belobet sig til, ledsaget af fuldstændig og detail-

leret Oplysning om, hvorvidt det er rykket frem med
de eventuelle Besparelser, forsaavidt Udgifterne endnu

ikke ere nedbragte til de normerede Sttirrelser, lige-

som Opmærksomheden derved tillige stedse maa være

henvendt paa, hvorvidt saadanne Forandringer ere fore-

Saaede, der tillade endnu yderligere Indskrænkninger.

Det er Vor Villie, at den almindelige Udsigt over,

hvad samtlige Stats-Indlægter og Udgifter efter de af-

lagte Regnskaber hvert Aar virkeligen have udgjort,

affattet efter de samme Classificalioner, der ere fulgte

i Normalreglementet og Budgettet, og med fuldstændige

Oplysninger om Grunden til de Afvigelser, som fra Bud-

gettet maatte have fundet Sted, saavel som om de For-

andringer, der i Aarets Lob ere foregaaede med Statens

Gjæld og dens Aktiver, samt om begges Status og om
Stdrrelsen af Kassebeholdningerne og de udestaaende

Restancer ved Aarets Begyndelse og dels Udgang, skal

ved Trykken bringes til almindelig Kundskab. Men,

da en Deel af Regnskaberne, der ere Grundlaget for

disse Beretninger, anordningsmæssigen forst indkomme

i Lobet af den fbrste Halvdeel af det fblgende Aar,

ville hine Beretninger, for at blive fuldstændige og al-

deles paalidelige, ikke kunne publiceres forend hen-

imod samme Aars Slutning, til hvilken Tid der saaledes

samlidigen bliver at bekjendtgjore Udsigten over det

foregaaende Aars virkelige finantsielle Status og Finants-

Overslaget for det folgende Aar. Derhos skulle de

aarlige Beretninger om de virkeligen stedfundne Stats-

Indtægter og Udgifter ogsaa omfatte saadanne separate

Kasser og Fonds, som, fordi de ganske eller tildeels

havde deres Oprindelse fra private Dotationer eller
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1841. deslige, ere vedblevne under de vedkommende Col-
j

11. April, legiers specielle Bestyrelse, medens de ovrige særlige

Fonds, der hidrorte fra Bidrag fra den almindelige f

Statskasse, ere inddragne under denne. t

Vi have saaledes opfyldt det i Vore ommeldte Be- !

kjendlgj o reiser indeholdte Tilsagn, uden at have fundet
^

Os foranledigede til videre at udsætte Udforeisen i
j

Anledning af de fra Vore troe Provindsialstænder for I

Ostifterne under 27. August f. A. og for Norre-Jylland
j

under 5. Decbr. s. A. om denne Gjenstand indgivne
[

Petitioner.

Skjftndt itivrigt det Overskud, som Finants- Over- 1

slaget for Aaret 1841 viser ved Indtægternes og Ud-
j

giflernes Afligning med hverandre, og som efterhaanden f

vil stige, naar de i Normalreglementerne anfbrte even-

tuelle Besparelser indtræde, stedse vil frugtbringende

kunne anvendes, især til extraordinaire Afdrag paa

Statsgjælden eller til Forogelse af Reservefonden, er

det dog Vort Onske og Vor Villie, at anvende en Deel

af delte Overskud til Lettelse i enkelte Skatter, som

derpaa i Særdeleshed kunne have Krav, og fornemme-
]

lig til ganske at afskaffe Tallotteriet, uden at den Af-

gang i Indtægten, som Statskassen derved lider, er-

stattes samme ved andre Bidrag fra Vore Undersaatler.

Imidlertid have Vi taget i Betænkning herom strax at
j

tage nogen afgjtirende Beslutning, saa meget mere,

som den Godtgjbrelse endnu ikke overalt er endelig

bestemt; der kan tilstaaes de Vedkommende i Vore
j

Hertugdømmer Slesvig og Holsteen for Toldprivilegier- \

nes Ophævelse, og indeværende Finantsaars Erfaring

vil lede til en modnere Beslutning i fornævnte Hen-

seende. — Derefter 1 Eder allerund. have at rette, og I

have I derom at meddele Vore ovrige Gollegier og De-
j

pariementer det Fornodne til allerund. Efterlevelse og I

Iagttagelse. Befalende Eder Gud! Skrevet i Vor kgl.

Residentsstad Kjdbenhavu den 11. April 1S4I.
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Budget for Aaret 1841 og Normalreglement (S. I— -1841.

XXXVI). H. April.

Hovedsummer.

Udgift. D. Rentekammeret.
7. Præmier for Fiskerie under Is-

land (Udgiftsbil. VIII. D. 7.)

18. Udgifter Island vedkommende,
CUdgiftsbil. VIII. D. 14.) . •

Normal-
reglem.

Budget for

Aaret 1841.

2715 Rbd.

15000 Rbd.

Bilæg til Budgettet for Aaret 1841 og Normalregle-

mentet (S. 1—504).

Indtægts-Bilag IV: Der bemærkes, at ved Ju-

stitsfondets Inddragelse ifolge kgl. Resol. 6. Juni 1840,

fra 1. Januar 1841, ville de 300 Rbd. aarlig, som be-

taltes deraf i Gager til Islands Landsoverret, gaae over

paa Islands Jordebogskasse.

Udgifts-Bilag VIII. D: Hidtil er aarligen af

Finantskassen udredet til Overovrighedspersoners Lon- »

ning: .... for Island 4,648 Rbd. Det er imidlertid

lundet hensigtsmæssigt .... at Gagerne for Overøv-

righederne paa Island bor overfores paa den islandske

^°rdebogskasse. Herved opnaaes vel ingen directe

besparelse, men paa denne Maade ville dog i alt Fald

a lle Udgifter til Island .... haves samlede paa eet Sted.

Ud gifts- Bi lag VIII. D. 7: Præmier for Fiskerie

Ul*der Island.

Ligesom Præmier for Skibe paa Hval- og Robbe-
Fa «gst, ifolge Plak. af 30. Septbr. 1837, ere aldeles

°phævede fra Begyndelsen af Aaret 1839, saaledes
ere de tidligere bevilgede Præmier for Fiskerie under
Is|and, ifolge Plak. af 28. Septbr. 1836, bortfaldne fra

Be8yndelsen a f Aaret 1840 at regne, dog med Und-
tagelse af Præmierne for de Skibe, der i sin Tid til-

horte den octroierede islandske Handel. Af saadanne
Skibe er der endnu 6 tilbage, som bruges til det om-
bandlede Fiskerie. Disses Drægtighed udgjor i alt 271 V«

Commercelæster og den dem lovligen tilkommende .

Præmie er 10 Hbd. pr. Læst. Ligesom paa den ene
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4 844. Side de nævnte Præmier i Tiden maae ophore med
11. April. Skibene, saaledes vil der paa den anden Side kunne

medgaae et langt Tidsrum, inden delte vil skee. Skjondt

der allsaa principmæssigen Intet i den Anledning vil

være at opfdre som Udgift paa selve Normalreglemen-

tet, vil sandsyuligviis Udgiften i en Bække af Aar være

at anfbre i det aarlige Budget. Og, da del derhos er

rimeligt, at de oftnævnte Skibe, der i Præmierne ville

beholde et Fortrin fremfor de ovrige Fartoier, som

blive anvendte til Fiskerie under Island, fremdeles

stadigen ville blive brugte hertil, maa i det aarlige

Budget blive at opfore i denne Henseende 2,715 Bbd.

Udgifts-Bilag VIII. D. 13: Udgifter Island ved-

kommende.

Det aarlise Tilskud, der fra Fihantskassen udkræ-

ves for Islands Vedkommende, vil, saafremt ikke extra-

ordinaire Dækningsmidler kunne udfindes, efter et Gjen-

nemsnil af Udgifterne i de 5 Aar 4 835— 4 839 neppe

kunne for Eftertiden anslaaes til mindre end 15,000

Bbd. aarligen, Overbvrighedspersonernes Gager, samt

de 300 Bbd., der hidtil ere udredte af Justilsfonden

til Overretten paa Island, derunder indbefattede (jfr.

Udgifts-Bilag VIII. D. 2 og Indtægts-Bilag IV. A.)

Som medvirkende Aarsag til den islandske Jorde-

bogskasses Trang til Tilskud er blandt Andet anfbrt,

at de Kjobesummer, der indkomme for bortsolgt kon-

geligt Jordegods paa Island, afgives til Statsgjeldskas-

sen, uden at Benterne af saadanne Kjobesummer reg-

' nes Jordebogskassen tilgode i Stedet for de Intrader,

den ellers directe vilde have haft af Godset. Men,

hvor unægteligt dette end er, lader det sig paa den

anden Side igjen anfbre, at Islænderne egenlligen intet

Krav have paa, at Indtægterne af det kongelige Jorde-

gods skulde regnes dem tilgode ved de Udgifter, som

Islands Administration medfbrer, især da Island ellers
i

1

Intet bidrager til de fælleds Statsudgifter, og hele Ind-

tægten af det kongelige Jordegods ikkun vilde være



Reskr. ang. Normalreglement og Budget. 84

et ringe eller uforholdsmæssigt Bidrag for Islands Ved- 1844.

kommende til hine almindelige Statsudgifters Bestridelse. 11. April.

Det er desuden aldeles vist, at Island, selv om ~* *

man regner det tilgode alle Indtægterne af det kongel.

.lordegods og dermed tillige Renten af Kjbbesummerne

for den allerede bortsolgte Deel, dog, siden Frihandelen

begyndte, aarligen har krævet et Offer af den alminde-
,

lige Statskasse, uden at have givet noget Bidrag til de

fælles Statsudgifters Afholdelse. Dette Offer har vel

forhen været storre, end* det nu er, eller herefter vil

blive, ligesom dertil vel ogsaa bor regnes de af Fi-

nantskassen udredte Præmier for Fiskerie under Island,

men en nbiagtig Opgjorelse turde vise, at Island, siden

dens Handels Frigivelse fra -1788 af, har kostet Stats-

kassen over een Million. Vel giver den islandske Han-

del de Kjobmænd, som dermed beskjæftige sig, en

temmelig anseelig Gevinst, hvoraf Staten vistnok ogsaa

indirecte hoster Fordeel, men Statskassen kan med

Billighed vente, at Island selv bærer de Udgifter, dets

Administration medfdrer, og dertil kan det nu, foruden

de Indtægter, der allerede i det Fo.regaaende ere bragte

* Hegning ved at opgjbre det Tilskud, Jordebogskassen

aaiiigen medtager, ikkun ansees at bidrage, deels ved

de Gebyrer, der erlægges for de islandske Sopasse,

deels ved de sædvanlige Skibsafgifter, der siden 1807

svares af de Skibe, der beseile Island, samt endeligen

derved, at 1 Procent erlægges i Stedet for Udførsels-

told af islandske Varer, naar de herfra udfores til

fremmede Steder, og at en dertil svarende Afgift er

paalagt de Skibe, der gaae til saadanne Steder directe

fra Island. Men Belbbet af disse Indtægter kan neppe

anslaaes hbiere end til nogle faa tusinde Rbd.

Hans Majestæt Kongen har i den Anledning i Aller-

hoistsammes Resolution af 4 5. Juni 1840 yttret, at det

fortjener Overveielse, hvorledes bemeldte Tilskud kunde

erstattes saaledes, at Islands Udgifter kunde dækkes

ved dets Indtægter.

xii n. * 6



82 Rbskr. ang. Normalreglkment og Budget.

841. Spbrgsmaalet har tidligere flere Gange været om-

^^Tj handlet, og navnligen droftet i den i Aaret 4 834 i Anled-

ning af den islandske Handelslovgivning nedsatte Gom-

mission, uden at der har kunnet paavises en Fremgangs-

maade, hvorved fordget Indtægt, uden altfor stor Byrde

for Island, kunde tilveiebringes. Nu har Sagen igjen

været optagen til Behandling, idet der til de i Aaret

4 840 forsamlede roeskildske Provindsialstænder har

været indgivet et Andragende betræffende en bedre

Organisation af det islandske Skatte- og Afgiftsvæsen,

hvorefter der er indkommen en allerund. Petition om,

at denne Sag maa blive tilstillet den forestaaende For-

samling af islandske Embedsmænd til Betænkning.

Derhos har Hans Maj*, allern. bestemt, at bemeldte For-

samling tillige skal opgive passende Midler, hvorved

den ovenfor omhandlede Underbalance af Islands Ind-

tægter mod dets Udgifter kan dækkes. Der er saa-

ledes Intet i den Anledning opfort paa Normal - Regle-

mentet. I Budgettet for Aaret 4 844 er derimod calcu-

leret paa en Udgift af Rbd. 45,000.

April. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Uddeling af den Erichsenske Collect til Geist-

ligheden i Holnm Stift. Khavn den 15. April

c 1841. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1841, Nr. 1490-1492.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1841, S. 68-69. — Denne

Cancellie-Skrivelse anføres som publiceret i Norder-Mula Syssel

1842.

Deres Hoiærværdighed har under 15. Decbr. sidsti.

andraget for Cancelliet, at den af afgangne Conferents-

raad og Deputeret i det kgl. Rentekammer, Erichsen,

i sin Tid indsamlede Collect til Fordeel for Geistlig-

heden i det forrige Holums Stift, hvilken Collects Stbr-

relse, efter dette Collegii Skrivelse til den daværende

Riskop af 49. Febr. og 12. Oktbr. 4 822, dengang ud-

gjorde 2,054 Rbd. 4 Sk. i kgl. Obligationer og 82 Rbd.
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86 Sk. contant, nu formentlig ved Oplæggelse af Renter 1841.

maa have opnaaet en saadan Storrelse, at den aarlige 15. April.

Rente deraf maatte kunne udgjbre over 100 Rbd., i^~~~
>^m**~'

hvilken Anledning Deres Hbiærv. har yttret, at denne

Rente nu synes meest passende at kunne anvendes til

Forbedring af de mange saare usle Præstekald i det

forrige Holums Stift.

Foranlediget heraf skulde Gancelliet herved tjenstl.

tilmelde Deres Hoiærv. til behagelig Efterretning, at det

ommeldte Legat for Tiden eier i 4 pCt. rentebærende

kgl. uopsigelige Obligationer 4,708 Rbd. 30 Sk., hvor-

imod det har en Underballance af 1 Rbd. 50 Sk. S. og T.,

som Betalingen for de sidst indkjobte kgl. Obligationer

har oversteget Legatets daværende contante Beholdning,

med Tilfbiende, at Gancelliet har foranstaltet, at der

^1 11. Juni Termin 1842 og siden fremdeles aarlig af

den kgl. islandske Jordebogskasse udbetales 4 50 Rbd.

af Legatets Renter paa Deres Hbiærværdigheds Re-

kvisition til Uddeling og Anvendelse i Overensstem-
melse med det allerhoiesle Reskript til den daværende
Biskop over Holums Stift samt Amtmanden over Nord-

°S Ost-Amtet af 7. April 1784, om hvilken Foranstalt-

mng Gancelliet under Dags Dato har meddeelt Amt-
manden over Nord- og Ost-Amtet Efterretning. — Det

kgl. Danske Gancellie den 15. April 1841 \

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 20. April.

Island, ang. Constitution for en Fuldmægtig hos

) s. D. Canc. Skriv, til Amtmanden over Nord- og Oster-

Amtet, hvorved Underretning herom meddeles 5
ligeledes

til Rentekammeret, at foranstalte en Sum af 150 Rbd.
ScJlv, tørste Gang i 11. Juni Termin 1842 og siden frem-
deles hvert Aar, anviist til Udbetaling af den islandske

Jordebogskasse efter Requisition af Biskoppen over Island,

mod at en lige Sum hvergang bliver af Gancelliet foran-
,

staltet indbetalt i Zahlkassen. Canc. l.'Dep. Brevb. sst.

6*
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1841. Landfogden. Khavn den 20. April 1841 K —
20. April. Canc 3 Depart. Brevb. 1841, Nr. 1514.

Ved behagelig Skrivelse af 6. dennes har Hr. Khr.

tilstillet Gancelliet et Andragende, hvori Landfoged paa

Island og Byfoged i Reikevig, Guulbgsen, anholder om,'

enten at erholde en almindelig Gonstitution for en ju-

ridisk Candidat, som han vil antage til Fuldmægtig til

paa hans Vegne, saavel som paa hans An- og Tilsvar

at udfore de ham som Byfoged paahvilende Forret-

ninger, Sagforelsen for den kgl. islandske Landsoverret

derunder indbefattet, eller ogsaa at fritages for Byfoged-

- Embedet.

Ligesom Gancelliet imidlertid ikke har fundet An-

ledning til at foretage videre med Hensyn til denne

sidste Deel af Supplikantens Petitum, saaledes har man

heller ikke kunnet bevilge sammes forste Deel. Der-

imod har man, paa Grund af hvad Landfoged Gunlog-

sen har oplyst, og Hr. Khre har yttret, troet at burde

meddele Dem Bemyndigelse til, paa særligt Andragende

fra Landfoged Gunlbgsen og navnligen paa den Tid,

den ved allerhbi. Resolution af 22. August 4 838 be-

falede Forsamling af Embedsmænd, hvoraf Landfogden

i Embeds -Medfor er Medlem, holder sine Moder, at

meddele en af ham antagen Fuldmægtig, der har de

dertil udfordrende Egenskaber, Gonstitution til, forsaa

lang Tid, som det Forfald, der har fremkaldt Andrag-

endet, vedvarer, paa bemeldte Embedsmands eget An-

og Tilsvar at udfore de ham som Byfoged paahvilende

Forretninger, derunder indbefattet den Sagftirelse for

den kgl. islandske Landsoverret, som af Dem paalægges

ham; — hvilket man tjensti. skulde melde til behage-

lig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse. — Det kgl.

Danske Gancellie den 20. April 1841.

') Canc. Skriv. 16. Januar 1844.
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Kongelig Confirmation paa Gavebrev af Provst 1841.

Guttorm Thorsteinsson til Fattige i Hofs Sognj^^;
i Vopnafjorden. Khavn den 20. April 1841. —
Canc. 3. Depart. Registr. fol. 137 (1841, Nr. 927). Gave-

brevets Original i Cancelliets Testamentbog for 1841, Nr. 44.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at eftersom

hos Os allerund. er bleven ansbgt og begjært Vor aller-

hoieste Confirmation paa det af Os elskelig Guttorm

Thorsteinsson, Sognepræst til Hof i Vapnefjorden og

Provst i Nordermule Syssel under Ostamtet paa Vort

Land Island, under 12. Januar d. A. oprettede og her-

hos in originali heftede Gavebrev, hvorved han til be-

meldte Hof Sogns Fattige bortskjænker en af Vor Direc-

tion for Statsgjælden og den synkende Fond under

6. Septembr. 4 833 udstedt og med Nr. 2262 betegnet

Obligation, slor 800 Rbd. rede Solv, saa ville Vi dette

Gavebrev, hvoraf er indleveret en ligelydende verifi-

ceret Gjenpart i Vort danske Cancellie, i alle dets Ord,

klausuler og Punkter, saaledes som det her findes,

allern. have confirraeret og stadfæstet, saa og hermed

confirmere og stadfæste samme, dog Sjette- og Tiende-

Penge samt al anden Os tilkommende Arvefalds-Rettig-

hed i a|| e Maader uforkrænket. *

Forbydende Alle og Enhver imod det, som fore-

skrevet staaer, Hinder at gjore. — Givet i Vor konge-

lige Residentsslad Kjobenhavn den 20. April 1841.

[ad mandatum].

[Bilag].

Jeg Guttorm Thorsteinsson, Sognepræst til Hof i

Vapnefjorden
i Island og Provst i Nordermule Syssel,

skjænker og giver herved en kongelig Obligation fra

Direclionen for Statsgjælden og den synkende Fond af

6. September 1833, Nr. 2262, stor 800 Rbd. S. (Otte

Hundrede Rigsbankdaler Solv), til Fattige her i Sognet,
1

med den Bestemmelse, at den aarlige Rente fra 11. Juni
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1841. næst efter min eller min Kones dbdelige Afgang, som

"TT"^ hæves ved den kgl. Jordeboe;skasse i Reykjavik her i

20. April.
c &

, ,

Landet, skal tilfalde en trængende, stræbsom og skikke-

lig Enke her i Sognet, som ikke nyder nogen Under-

støttelse af Communen, er Moder til tre eller flere ufor-

sørgede Bom, og som af Fattigcommissionen her i Sognet

ansees værdig til at nyde denne Understøttelse.

Skulde to Enker her i Sognet befindes under oven-

nævnte Omstændigheder, og ansees lige berettigede til

denne Hjælp, ombedes at den aarlige Rente maa deles

imellem dem; men forefindes ingen saadan Enke, skal

Pengene tilfalde een eller to trængende Bonder, som

ogsaa have uforsørgede Bbrn, og enten formedelst Al-

derdom eller Svaghed ikke tilstrækkelig kan ernære sig

og Sine. Men ifald de Aar skulde indtræffe, at ingen

virkelig Nbdlidende befandtes i Sognet, skal Renterne

oplægges, for siden at kuune bruges i behøvende

Tilfælde.

Det paaligger Fattigforstanderne her i Sognet, efter

bedste Samvittighed at udsbge de Værdige i denne

Henseende, indgive derom hvert Aar Indberetning til

Amtet, hvor Sagens sidste Afgjdrelse kan erholdes,

samt Fuldmagt til at hæve Renterne imod fuldstændige

Qvitteringer fra den eller dem, som Hjælpen ydes.

Dette Gavebrev fremsendes til forventende, af mig

nu ansbgt kgl. allern. Stadfæstelse, og ombedes Herr

Etatsraad Finn Magnussen at henvende sig derom til

vedkommende Gollegium, hvorpaa Gavebrevet sendes

enten til mig eller til Nord- og Oster-Amtet, hvor jeg

bnsker at Obligationen skal gjemmes. —
- Til Bekræftelse

min Haand og Segl.

Hof i Vapnafjorden den 12te Januar 1841.

G. Thorsteinson.

%

" (VS.)

20. April. Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island/ ang. Forpligtelse for Biskoppens Amanu-
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ensis, at yde Fattigbidrag. Khavn den 20. April 1 841.

1841. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1841, Nr. 1513.
20

-
APriL

Ved behagelig Skrivelse af 28. f. M. har Hr. Kberre

tilstillet Gancelliet et Andragende, hvori Commissionen

for Reikevig Byes og Selljarnarnæs Reps forenede Fattig-

væsen begjærer dette Collegium forelagt til Afgjbrelse

det Spbrgsmaal, hvorvidt Amanuensis hos Biskoppen

over Island, Student John Johnsen, er pligtig til, saa-

ledes som ved Hr. Khr.' Resolution af 28. Febr. 4 838

er bestemt, at svare Bidrag til vedkommende Fattig-

væsen, hvorhos De har ladet folge en til Cancelliet

stilet Forestilling fra Biskoppen, der, i Henhold til de

deri fremsatte Grunde, formener, at det omhandlede

Spbrgsmaal maa besvares benægtende.

Da Gancelliet bifalder, hvad Hr. Khre i den An-

lodning har yttret i Deres ovennævnte Skrivelse skulde

') Stiftamtmandens Yttringer gik ud paa, at han „ingen

Grund seer til, at Embedsmændenes Comptoirister skulde

være fritagne for Bidrag til Fattigvæsenet, medens Han-

delsbetjente, navnligen Assistenter, yde saadant, da dog

hine maaskee endnu mindre end disse kunne henregnes

til egentlige Tyende, hvorfor det ogsaa er mig bekjendt,

at alle Comptoiristerne hos de i Reikevig bosatte Embeds-

mænd, Stiftamtmanden, Landfogden og Sysselmanden for

Guldbringe og Kjose Sysler, have i den senere Tid været

ansatte til og betalt Fattigbidrag. Det er naturligt, at For-

holdene i den ovennævnte Fattigcommune ere meget for-

skjellige fra Forholdene i de bvrige Fattigdistrikter. Medens

Tienden i disse i Almindelighed udgjor den vigtigste Hoved-

bestanddeel af Fattigvæsenets Indtægter, er den i hiin

Commune en hbist ubetydelig Bi -Indtægt, hvorimod det

paalignede Extrabidrag her er Hovedsagen. Uagtet det

derfor i de tfvrige Fattigdistrikter sandsynligviis ansees

som en temmelig uvæsentlig Sag, om en enkelt i Distriktet

sig opholdende Comptoirist svarer Extrabidrag, eller ikke,

saa er dette Spbrgsmaal dog i Reikevig med tilhbrende

kandcommune ikke uvæsentligt, ligesom det overhovedet

her er af speciel Vigtighed at have en nbie Græ.ndse for
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1844. man Ijenstl. anmode Dem om, behageligen at give Ved-

:r kommende Besked i Overeensstemmeise dermed. —
«(). April.

Det kgl. Danske Gancellie den 20. April 1841.

20. April. Reskript til Stiftamtmanden og Amtmændene

i Island, ang. Indberetninger om, naar Proprie-

tairkirker skifte Eiere. Khavn den 20. April

1841. — Canc. 3. Depart. Registr. fol. 132b— 133 (1841,

Nr. 922). Udtog i Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1841, S. 69.

Jevnf. Tioindi fra nefndarfundum fslenzkra embættismanna

183&, S. 67—68 (Plak. 1. Marts 1837). — Dette Reskript an-

fores som publiceret i begge Mula Sysseler 1842.

Christian den Ottende &c. V. S. B. [V. Gunst]!

Vi give Dig hermed tilkjende, at da det, med Hensyn

til Gontrollen med Kirkernes Vedligeholdelse, er fundet

nodvendigt, at der hos Stiftsøvrigheden til enhver Tid

haves paalidelig Vished om, hvo der er Eier af Pro-

prietair-Kirkerne med tilliggende Gods paa Vort Land

Island, saa ville Vi, efter det af den ved allerhoieste

Reskript af 22. August 1838 befalede Forsamling af

Embedsmænd i Reikevig derom gjorte Forslag, allern.

have Dig overdraget at paalægge Sysselmændene [i

Sonder- Amtet paa bemeldte Vort Land Island 1

, for

Fremtiden, forsaavidt Skjbde- og Pantebogerne derom

indeholde Oplysning, ved hvert Aars Udgang at ind-

Pligten at svare Extrabidrag. — Men efter Reglementet

af 8. Januar 1834 § 10, sammenholdt med det kgl. Danske

Cancellies Skrivelse af 21. Februar 1837, tdr jeg næsten

ansee det som utvivlsomt, at Comptoirister overhovedet,

og altsaa ogsaa den med dem aldeles i Classe staaende

Amanuensis hos Biskoppen, maae være pligtige til at svare

Extrabidrag, da de ikke staae i et saadant Familie- eller

Afhængigheds-Forhold, som ifølge de i hine Bestemmelser

indeholdte Regler fritage for denne Pligt".

') fra [ til Amtmændene: i det Dig anbetroede Embeds-

distrikt.

i
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berette til Stiftsøvrigheden for Islands Stift, hvorvidt \ 841.

nogen Kirke i deres respective Jurisdictioner i Aarets^ ^ A^rtt
Lob har skiftet Eier, være sig ved Kjob, Arv eller paa

anden Maade, enten for sig eller i Forbindelse med en

anden Eiendorn. — Derefter o. s. v. — Kjbbenhavn

den 20. April 1841. [ad mandatum].

Kongelig Resolution ang. Behandlingen af et 21
•
APlil -

Forslag til Forandring i Islands Skattevæsen,

samt til Forflgelse af Indtægterne af dette Land.

Khavn den 21. April 1841 \ -— 1 Rentekammerets

forestilling 13. April bemærkes, at Etatsraad Johnsson havde

indgivet til Østifternes Stænderforsamling i Aaret 1840 et For-

slag til Forandringer i Islands Skattevæsen, i den Hensigt,

deels at en bedre Fordeling af Skattebyrden kunde opnaaes,

deels at det Tilskud, som aarligen beregnedes fra Danmark
hl Islands Udgifter, kunde undværes. Forslagsstilleren havde
nieddeelt nogle Grundtræk til Skattevæsenets Regulering, men
vilde dog ikke grunde derpaa bestemte Forslag til Forsam-
lingens Overveielse, fordi han ikke hos denne turde forudsætte
det fornødne nbieKjendskab til Forholdene i Island. Hanbegjærte
derfor kun, at hans Andragende maatte af Forsamlingen vorde
fremsendt til Kongen, med Henstilling om, at det maatte for-

anstaltes prbvet enten af Rentekammeret eller af en Commis-
sion i Kjbbenhavn, eller endelig, hvad han ansaae for rigtigst,

af den i Island anordnede Forsamling af Embedsmænd. —
Forsamlingen var ogsaa med 46 Stemmer mod 20 gaaet ind
paa at andrage paa en Revision af Islands Skattevæsen ved
den i Island angaaende Landets Anliggender nedsatte Com-
nnssion, og at det omhandlede Andragende maatte blive denne
Commission meddeelt til Afbenyttelse og Prbvelse.

Rentekammeret udtaler sin Samstemning i den Mening,
at det islandske Skattevæsen lider af betydelige Ufuldkommen-
heder, og navnlig medforer en Mangel paa Lighed i Skatte-

hyrden, som det var hoist bnskeligt at erholde afhjulpen,

medens Indtægten af Landet tillige, uden trykkende Byrde for

samme, bragtes saa meget op, at der i det mindste ikke be-

') see kgl. Resol. 8. Juni 1842.
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1841. hBvedes Tilskud fra Rigets Finantser for at bære Udgifterne.

21. April. Allerede i Begyndelsen af dette Aarhundrede havde man i

denne Hensigt begyndt et omfattende Matrikulerings- Arbeidc

for Island. Ogsaa senere havde denne Sag beskjæftiget Re-

gjeringen, og Ønskeligheden af en Reform i denne Retning

blev ligelede^ anseet onskelig af den i Aarene 1834 og J835

nedsatte Commission i Anledning af de islandske Handels-

forhold. Men alle de tidligere Forhandlinger havde standset

ved de store Vanskeligheder af at indfdre en hensigtsmæs-

sigere Basis for Skattevæsenet paa Island. — Kammeret maa

derfor ogsaa antage, at en Forsamling af de med Islands For-

hold nbie bekjendte locale Embedsmænd maa være bedst istand

til at gjOre Forslag i denne Henseende, og tiltræder af den

Grund Stændernes Indstilling, idet Collegiet gjentager den Be-

mærkning, det tidligere havde fremfort i en til Geheime-Stats-

og Finantsminister Grev Moltke afgiven Betænkning, angaaende

Kammerets fremtidige Normalreglement, at det navnligen maatte

gjOres Forsamlingen udtrykkeligen til Pligt, at overveie, hvor-

ledes det Tilskud, der hidtil aarligen a£ Finantskassen er gjort

og endnu maa gjftres til Islands Udgifter, maatte kunne und-

gaaes. — Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1841 B, Nr. 231.

Ny Colleg. Tid. 1841, S. 417-418. Algreen-Ussings Reskript-

samling for 1841, S. 71. Tioindi fra nefndarfundum islenzkra

embættismanna 1841, S. 130— 139. — Jfr. Roesk. Stændertid.

1840, 998-1025, 2109—20, 2549—2552, Anh. S. 46. Fréttir

fra fulltruafmiginu i Hr<5arsk. 1840, S. 83—70.

Den i Island angaaende Landets Anliggender, ifolge

allerhoiesle Befaling, nedsalte Commission ville Vi allern.

have paalagt, i dens nu forestaaende Samling at tage

under noieste Overveielse, hvoriedes det islandske

Skattevæsen kunde være at ordne paa en bedre og

hensigtsmæssigere Maade, end nu er Tilfældet, samt i

den Henseende at meddele allerund. Forslag.

Derhos er det Vor Villie, al bemeldte Commission

ved samme Leilighed indgiver allerund. Forslag om,

paa hvilken Maade det hidtil af Finantskassen afgivne

Tilskud til Islands Udgifter for Eftertiden kunde dækkes

ved passende Paalæg. Og bliver Etatsraad Johnssons

indbemeldte Andragende til den sidst afholdne Pro-

vindsialstænder-Forsamling for Sjællands, Fyens og Lol-
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lands-Falsters Stifter, samt for Island og Færoerne, at 1844.

tilstille Commissionen til Afbenyttelse og Provelse. — 2l7ApriT
Kjobenhavn den 21. April! 841 K

Plakat for Island, angaaende Skj 8de og Pante- 28. April.

væsenet. Rhavn den 28. April 1841. — Publi-

ceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1842, og samme
Aar i Skaptafells, Vestmannbe, Arnæs, Gullbringa og Kjosar,

Borgarfjords, Snæfellsnæs, Dala, Bardastrands, samt alle Nord-

og Oster-Amtets Sysseler; endelig 1843 i Rangarvalla Syssel.

— Canc. 3. Departem. Registr. fol. 145 08*1, Nr. 942*).

Original-Aftryk hos Schultz, 8 Sider i 4*°. Ftfrste Side Titel-

blad, den danske Titel overst, den islandske der nedenfor,

Resten af Titelbladet Dansk. Paa de lige Sider 2—6 staaer

den danske Text med Underskrifter og Sigillatur, paa de ulige

Sider 3—7 den islandske Text uden Underskrifter. Den sidste

Side blank. — Ny Colleg. Tid. for 1841, S. 388- 392 (med
Motiver). Qvart-Forr. for 1841, S. 59-60. Schou XXIII,
367—368. Jevnf. Roesk. Stændertid. 1840, 210-213. Fréttir

fl>a fulltruafnng. i Hr6arskeldu 1840 (Khbfn 1840. 8"), S. 1-3.

Islandsk: Original- Aftryk hos Schultz med den danske
Text Oe ovenfor).

Plakat for Island, indeholdende nærmere Bestem-

melse af Forordningen af 24. April 1833 § 4.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi, efter at

have modtaget allerunderd. Betænkning fra Vore troe

Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og Lollands-

Falsters Stifter, samt Island og Færoerne, over et Samme
forelagt Udkast til en Plakat, sigtende til fuldkomnere

Opnaaelse af Oiemedet med Bestemmelserne i Forord*
n,ngen angaaende Skjode- og Panlevæsenet paa Island

I Rentek. Skriv. 15. Mai 1841 meddeles denne Resolution
til Stiftamtmanden over Island, Kammerherre Hoppe, med
Anmodning om at foranledige Sagen tagen under noleste

Overveielse af den næst sammentrædende Forsamling af

Embedsmænd i Reykjavik, idet Kammeret tilstiller ham
Amtmand Johnssons Forslag og nogle andre Akter til Op-
lysning. Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 366.

f



92 Plak. ang. Skjodk og Pantevæsenet.

1841. af 24. April 1833 § 4, allern. have fundet for godt at

28. April, byde og befale som følger:

1) Naar i Island Nogen indleverer et Document til

Læsning ved et Mandtalsthing, som han bnsker strax

at erholde tilbageleveret efter den i Forordningen af

24. April 1833 § 4 omhandlede foreløbige Antegning,

da kan denne Tilbagelevering finde Sted, imod at han,

foruden strax ved Indleveringen af Documentet at er-

lægge Thinglæsnings- Gebyr og Halvprocent-Afgiften til

den kgl. Kasse efter For. af 8. Febr. 1810 i de Til-

fælde, hvor samme bliver at tilsvare, indleverer en

Gjenpart, som, efter at være af vedkommende Retsbe-

tjent verificeret uden Betaling, kan forblive til Thing-

læsning, hvilken Thinglæsning da skal have samme Virk-

ning, som om Originalen var thinglæst. — 2) Forinden

det originale Document tilbageleveres, haver Retsbe-

tjenten at forsyne det med Paategning, deels om den

forelobige Antegning, og om, at en verificeret Gjenpart

er indleveret, deels om. at det af ham skal blive iagt-

taget, at denne bliver læst til næstpaafolgende Mand-

talsthing, og, naar dette er skeet, behorig indfort i

Jurisdictionens Skjbde- og Panteprotokol. Denne Paa-

tegning bor derhos og indeholde, at der derefter vil,

paa Forlangende, uden Betaling, vorde meddeelt Attest

om, at Thinglæsningen og Protokollationen, hvorved den

thinglige Ret, som Documentet gaaer ud paa at stifte,

forst erhverves, er bleven iværksat. Den til Retten

indleverede verificerede Gjenpart maa derimod ikke

udleveres til Eieren af Documentet eller nogen Anden.

— 3) lovrigt har vedkommende Retsbetjent allerede

ved Antegningen at eftersee, om der tidligere maatte

være Noget læst, som kan være til Hinder for den til-

sigtede Retserhvervelse, eller ikke, og i første Fald

derom at meddele Attest paa Original-Documentet.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjbbenhavn

den 28. April 1841.
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O pift bréf fyrir Island, innihaldandi oåkvæmari 1841.

åkvorftun tilskipunarinnar af 24. Aprilis 1833 § 4. 28. April.

Ver Christjån hinn Åltundi &c. G. V., aft Oss, eptir

aft hafa mefttekift allraundirgefnast åiit Vorra triiu um-

dæmastanda fyrir Sjålands, Fjéns og Laglands - Falsturs

stipti, svo og fyrir Island og Færeyjar, yfir uppkast

I

nokkurt, sem fyrir })au hefir lagt verift, til opins bréfs,

er miftar til aft nå enn fullkomlegar augnamifti åkvarftan-

anna i tilskipuninni um afsalsbréf og pantsetningar å

lslandi af 24. April 1833 §4, allranåftugast hefir {)6knazt

aft bjéfta og skipa sem fylgir:

I 1) j>egar einhver å lslandi afhendir skjal til tysingar

å manntals{)ingi, hverju hann 6skar aft strax verfti honum

aptur skilaft eptir j)å i tilskipuninni af 24. Aprilis 1833

§ 4 umgetnu undanfarandi innteiknun, {)å må J)essi

apturskilun framkvæmast, meft J)vi skilyrfti, aft hann, auk

b°ss aft borga {nnglysingarkaup og hålfprocentoafgjald

W komingsins féhirzlu eptir tilskipun af 8. Febr. 1810,

t^&ar svo stendur å aft J)aft gjaldast eigi, undir eins

°B afhendingin skeftur, Uka afhendi afskript skjalsins,

Seni eptir aft hun, af hlutafteiganda réttarins J)j6ni, er

s°nnuft kauplaust meft hans åteiknun, må bifta J)ing~

lysi'ngar, hver {)fngtysing J)å
å aft hafa eins mikla verkun,

°§ sjåifu frumskjalinu heffti verift lyst å {)i'ngi. — 2) Åftur

en frumskjalinu skilast aptur, å réttarins ])j6n J)ar å aft

skrifa sinn vitnisburft, um J)å undanfarandi åteiknun,

• og mefttoku saunaftrar afskriptar, svo og undir eins sitt

\
loforft um aft gæta {>ess, aft hun verfti auglyst å næst-

komanda manntals^fngi, og, l>egar \>vl er lokift, tilhlyfti-

lega innfærft { logsagnarumdæmisins afsals- og pant-

bréfabék. J>essi uppåteiknun å J)araftauki aft tilkynna,

a& J)areptir muni, J>egar {)ess verftur beiftzt, kauplaust

gefast vitnisburftur um, aft su Jnnglysing og b6kun, hvar-

n»eft [>au hlutar-réttindi, hver skjalift er ætlaft til aft grund-

valla, fyrst afrekast, sé framkvæmdar. Su réttinum af-

henta sannafta afskript må J)aråm6t hvorki fåst skjalsins
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4 841. eiganda né obrum i hendur. — 3) Annars å hlutabeig-

TT^T'X andi réttarias bién strax vib innteiknunina ab Hta eptir
28. April. ™ r

|)vf, hvort nokkru abur hefbi verib tyst, er gæti hindrab

t>å
tilætlubu réttinda-afrekun ebur ekki, og, ef svo stendur

å, sem fyrst segir, ab gefa sinn vitnisburb J)arum til

kynna å sjålfu frumskjalinu.

Hvareptir allir hlutabeigendur ser allraundirgefnast

hegba eiga. — Gefib i Vorum konunglega absetursstab

Kaupmannahofn |)ann 28. Aprilis 1841.

28. Aprii. Kongelig Resolution ang. Understottelse til en

videnskabelig Reise i Island. Khavn den 28.

April 1841. — I Rentekammerets Forestilling 27. April

berettes, at det islandske Literaire Selskab havde besluttet at

udgive en physisk-geographisk-statistisk Beskrivelse over Island,

og til dette Oiemed valgt en Comitée for at samle Materialier

til dette Værk. Som Medlem af denne Comité valgtes Cand.

phil. Jonas Hallgrimsson , med det specielle Hverv at udføre

den physiske Deel af Arbeidet. Da Undersøgelser paa Stedet

vare nødvendige, men Selskabet ikke havde Midler til at be-

koste disse, havde Cand. J. H. henvendt sig 1839 til Kam-
meret med det Tilbud, at ville undersøge en eller anden Deel

af Island i naturvidenskabelig Henseende. Han havde siden

1835 studeret Naturvidenskaberne, tildeels ved Understottelse

af Fonden ad usus publicos, og havde nu udelukkende bestemt

sig for dette Studium, han havde ogsaa i Sommeren 1837

bereist en stor Deel af Island, og mente derfor at kunne fore-

tage nyttige Undersøgelser.

Førend det nævnte Andragende indkom fra J. H. i Aaret

1839 var det allerede besluttet at sende Schythe og Steenstrup

til Island, for at foretage videnskabelige Undersøgelser, men

Kammeret fandt dog, at J. H. kunde være til megen Nytte ved

Undersøgelsen, og lod derfor udbetale ham 400 Rbd. succes-

sive i de to nævnte Aar, paa hvilken Udgift siden var er-

hvervet allerhøieste Approbation. Om Resultaterne af Schy-

the's og Steenstrups Reise havde Kammeret endnu ikke mod-

taget endelig Beretning, men havde Løfte om, at den vilde

indkomme med- det Første; af de foreløbige Meddelelser er-

faredes imidlertid, at J. H. stedse ledsagede Steenstrup igjen-

nem de Egne han bereiste, og tog en væsentlig Deel i alle
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de anstillede Undersøgelser; Steenstrup har derhos erklæret, 1841.

deels at det vilde have været ham umuligt at udfore en stor 28. April.

Deel af disse uden ved Hjælp af J. H.» Kjendskab til Lan- —

—

dets Historie i alle Retninger og hans øvrige locale Kund-
skaber, deels at J. H. er af Indfødte vist den Eneste, til

'

hvem det kunde betroes at indhente en eller anden Oplys-
•

nirig om physiske Forhold, om en saadan i Fremtiden maatte

ønskes.

Nu var der indkommet et nyt Andragende fra J. H. om
en yderligere Understøttelse, for at kunne fortsætte de begyndte

Reiser i Island, og dette Andragende var anbefalet af Profes-

sorerne Reinhardt og Forchhammer, der havde yttret, at J. H.

vilde derved blive sat istand til at anstille saadanne Under-

søgelser, som udfordre længere Tid, og at overføre de vundne

Resultater paa Indvaanerne selv, ligesom da og Fuldendelsen

af den islandske Fuglehistorie, hvormed han i længere Tid

har været beskjæftiget, vilde kunne paaskyndes, og ham der-

hos gives Leilighed til at samle Bidrag til en Bearbeidelse af

de islandske Fiskes Historie i en populair Form, en Bog, som
menes at ville være af stor Nytte for Islænderne. Endelig

vilde ogsaa Undersøgelsen af de rige Samlinger, som Schythe

°g Steenstrup havde medbragt, give Anledning til en Mængde
nye Spørgsmaal, som J. H. for det meste vilde kunne besvare,

hvis Understøttelse bevilgedes ham.

Med den Bemærkning, at man har især Grund til at

lægge Vægt paa det sidst anførte Punkt, og at Kammeret
allerede har modtaget fra J. H. foreløbige Udkast til et For-
slag til en bedre Behandlingsmaade af de kongelige Svovlleier

i Island og til en Beregning over Udbyttet af Svovlleierne i

Norder Syssel, hvilket Anliggende Kammeret vilde forbeholde

S1g at tage under Overveielse, naar den endelige Beretning

fra Schythe og Steenstrup var modtagen, saameget heller,

som Contrakten med Orum & Wulf om Svovlminernes For-

pagtning først udløb 1851: — anbefaler Kammeret det oven-

anførte Andragende. Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1841. B,

Nr. 242. ;fc'*' ^SBB^v 'mt^
'^

l r
' "

'

Candidatus Philosophiae Jonas Hallgrimsson ville

Vi allern. af den islandske Jordebogskasse have til—

staaet en Understøttelse af 300 Rbd. rede Sølv til Fort-

sættelse af haus videnskabelige Undersøgelser i Island,

Jog under den Betingelse, at han, om det forlanges,
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844. tilveiebringer saadanne nærmere Oplys ringer, som

T^T maatte kunne være nødvendige for at fuldstændig-
Apnl

.

gjore en eller anden Deel af Schythes og Steenstrups

foranbemeldte Beretninger. — Kjobenhavn den 28.

April 1841.

Apni. Kongelig Resolution ang. Stiftamtmandens

Gage i Island. Khavn den 29. April 1841. —
I Rentekammerets Forestilling 27. April bemærkes, at ved

kgl. Resol. 2. Oktobr. 1832 var for Stiftamtmanden i Island

fastsat et stigende Gageforhold fra 1500 til 2000 Rbd. som

hdieste Gage, der indtraadte efter fulde 10 Aars Tjeneste.

Stiftamtmand Bardenfleth, ansat 11. Febr. 1837, havde imid-

lertid allerede i 1839 indsendt Andragende om ForhcJielse i

Gage, og stottede sig paa, at hans Udgifter i Island vare

næsten en halv Gang hblere end hvad lignende Udgifter vare

i Danmark, især ved de Gjæstfriheds Fordringer, som gjordes

til Stiftamtmanden. I Erkjendelse af det stedfindende Mis-

forhold havde Rentekammeret andraget paa et personligt Til-

læg fra 11. Febr. 1840, af 500 Rbd. aarlig, og dette, samt

Tilsagn om 1000 Rbd. Gratification efter 10 Aars Tjeneste,

bifaldtes ved kgl. Resol. 8. Juni 1839. Ved at henføre disse

Omstændigheder paa den udnævnte Stiftamtmand, Kammer-

junker Hoppe, fandt Rentekammeret Grunde for at andrage

paa en hoiere Lfcm for Stiftamtmanden, end den hidtil be-

stemte. Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1841. B, Nr. 251.

Vi ville allernaad. have den ved Vort allerhoieste

Reskr. af 21. d. M. til Stiftamtmand over Island og

Amtmand over Islands sondre Amt udnævnte Kammer-

junker Thorkel Abraham Hoppe tillagt en aarlig aldeles

afkortningsfri Gage af 2000 Rbd. rede Sblv, der bliver

at udrede af den islandske Jordebogskasse, og der-

hos have Vort Rentekammer bemyndiget til, naar han

bar forestaaet fornævnte Embeder i 10 Aar> allerund.

at andrage paa et passende yderligere Gagetillæg for

ham, — men ibvrigt maa det have sit Forblivende

ved det for bemeldte Embede hidtil reglementerede

aarlige Bidrag til Contoirhold af 600 Rbd. Selv, ligeledes
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uden al Afkortning, af den ovennævnte Jordebogskasse,

ligesom ham ogsaa tilstaaes fri Brug af den . til Stift-

a*nttnandsbolig i Reykjavig indrettede Gaard, hvilken

han dog, i Overeensstemmelse med de allerhoiesle

Resolutioner af 7. Januar 18J1 og 9. Mai 4827 vil have

at holde i aabodsfri Stand. — Kjobenhavn den 29.

April 1844.

4844.

29. April.

Handels - Traktat imellem Danmark og den

Ottomaniske Port. Constantinopel den 1. Mai

1841. — Original -Aftryk særskilt paa Fransk, Dansk og

Tydsk, hvert for sig 8 Sider i 4«° (hos Schultz). Qvart-Forr.

for 1841, S. 241-248.

1. Mai

Finants- Deputationens Bekjendtgjfirelse ang.

Præget paa Christiand'orer. Khavn den 1. Mai

1841. — Udkommen i Anledning af kgl. Resol. 24. April

1841 (i Anledning af Forestilling fra Finants-Deputationen).

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1841, S. 61

;

Schou XXIII, 368.

Bekjendtgjorelse ang. Præget paa Christiand'orer.

Ved allerh. Resol. af 24. April d. A. har Hans

Majestæt Kongen allern. bifaldet, at Præget paa Chri-

stiand'orer for Fremtiden bliver: paa Adversen: Hans

Majestæts Brystbillede med Omskrift: CHR1STIANUS

VIII. D. G. DAN1Æ V. G. REX, paa Reversen: det fuld-

stændige af 2 Vildmænd holdte kronede Rigsvaaben

tøed begge Ordenskjæder under den Kongelige Krone

°§ Hermelinskappe, med Overskrift: 1. CHR.D'OR. (paa

de dobbelte: II) og under Vaabenet Aarstallet. Delte

kundgjores herved til almindelig Efterretning. — Finants-

Deputationen, den i. Mai 4 841.

1. Mai.

Cancellie - Skrivelse til Amtmanden over Is-

lands Vesteramt, ang. Tilladelse for en Syssel-

6. Mai.

I
1
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1841. mand at bære Politiemesteres Uniform. Khavn

XmIT den 6. Mai 1841. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1841,

Nr. 176a ^# -

; A''
:

^r^w
:
^:l^- '^**jM

I Anledning af en hertil indkommen Ansogning,

hvori Sysselmand i Sneefjeldsnæs Syssel, S. Schule-

sen , har anholdt om at bære den for Politiemesterne

i Stiftsstæderne i Danmark reglementerede Uniform,

skulde man til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjbrelse tjenstl. melde, at det herved tillades

ham at anlægge og bære den nævnte Uniform. —
Det kongel. Danske Gancellie den 6. Mai 1841.

ø

ii. Mai. Gancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Udredelsen af Omkostningerne ved

Oplæreise af en Jordemoder til Vestmannoerne.

KhaVD den 11. Mai 1841. - Cahc. 3. Depart. Brevb.

1841, Nr. 1796.

Efter al Cancelliet, som Hr. Stiftamtmand bekjendt

af Canc. Skriv, af 15. Decembr. f. A., ang. de Foran-

staltninger, som man ansaae nodvendige i Anledning

af den paa Vestmannoe endemisk herskende Sygdom

Ginklofi, havde indledet Correspondance med det kgl.

Rentekammer om, hvorvidt de Omkostninger, som ville

medeaae til at lade en Kone fra bemeldte Oe, der

agtes ansat der som Jordemoder, nedsende her til

Staden for at oplæres ved Fodsels-Stiftelsen, kunde

afholdes af den kongel. Jordebogskasse, har samme

nu svaret, al det maa være af den Formening, at lige-

som i Almindelighed vedkommende Commune bor af-

holde den med en saadan Foranstaltning forbundne

Udgift, fordi den selv drager Nytten deraf, saaledes

findes det ogsaa for Fblgernes Skyld betænkeligt i det

omhandlede Tilfælde at overfbre Bekostningerne paa

den kongel. Kasse, og Kammeret har derfor ikke kunnet

skjbnne rettere, end at disse maae blive Gjenstand
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for Repartition paa samme Maade, som Udgifterne til

de tvende Jordemodre i Reikjavig, Ragnheidur Olufs-

datter og Sophie Hansens Oplærelse ved bemeldte

Stiftelse; — hvilket herved meddeles Hr. Stiftamtmand

til behagelig Efterretning, i Gonlinuation af Gollegiets

°venmeldte Skrivelse af 15. Decembr. f. A. — Det

kongel. Danske Cancellie den \\. Mai 4841.

Cancellie • Skrivelse til Geheime - Archivarius 13. Mai.

Etatsraad Finn Magnussen
,

ang. Tilfoielse af en

Anmærkning ved nogle for Island bestemte For-

ordninger. Khavn den 13. Mai 1841. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1841, Nr. 1810. Udtog i Algreen-Ussings

Reskriptsaml. 1841, S. 93.

Ved hoslagt at tilstille Hr. Etatsraad Exemplarer

respective af For. af \\. April 4 840 ang. Straffen for

Tyverie, Bedragerie, Falsk, og andre dermed beslæg-

tede Forbrydelser, samt af Forordn. 15. April f. A.

ang. Straffen for falsk Vidnesbyrd og anden Meneed m. m.,

skulde man tjenstl. anmode Dem om, behageligen at

ville besbrge disse Forordninger oversatte i det island-

ske Sprog, med fdigende Bemærkning paa Titelbladet:

uifblge For. 24. Januar 1838 § 1 og 2 gjeldende for

Island, med den Forandring i nogle af de deri bestemte

Straffe, som bemeldte Forordnings § 3 og 4 foreskrive.
,,

Naar tredie Correctur af Dem er besbrget, forven-

ter Collegiet samme hertil indsendt, for at den, for-

inden den overleveres til Trykken, kan blive gjennem-

seet af General -Procureuren. — Det kongel. Danske

Cancellie den 13. Mai 1841.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 13. Mai.

og Ostei -Amtet, ang. Fortolkning af Lovgivnin-

gen om Straf for Leiermaal. Khavn den 13.

Mai 1841. - Canc. 3. Depart. Brevb. 1841, Nr. 1844.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1841, S. 93—94 (med An-

7 *



400 Canc. Skriv. ang. Leiermaalsstraffe.

1841. mærkning). Denne Cancellie - Skrivelse anføres som publice-

13. Mai. ret i Norder-Mule Syssel 1842.

I behagelig Skrivelse af 28. Januar sidsti. har Hr.

Amtmand begjært Gancelliets Resolution paa forskjellige

Spbrgsmaal, som kunne opstaae ved Anvendelsen af

§ 42 i For. af 24. Januar 1838, der bestemmer, at

den, der tre Gange har gjort sig skyldig i Leiermaal

med forskjellige Personer, skal straffes med Boder, som

for fbrste Gang begaaet Hoer; for fjerde Gang begaaet

Leiermaal med forskjellige Personer som for anden Gang,

og for end yderligere begaaet Leiermaal med forskjellige

Personer som for tredie Gang begaaet Hoer.

I Svar herpaa undlader man ikke tjenstl. at melde,

at Cancelliet bifalder hvad Hr. Amtmand har yltrel

med Hensyn til de under Nr. 1, 2, 3, 4 Litr. a og b,

samt Nr. 5 af Dem opkastede Spbrgsmaal. 1 Forsaa-

Amtmand Thorarensen havde i den nævnte Skrivelse af

28. Januar yttret sig paa følgende Maade

:

uOm Anvendelsen af disse Bestemmelser kunde der

opstaae Spbrgsmaale i forskjellige Tilfælde
,
og det der

først frembyder sig, og allerede mere end eengang har

forekommet i dette Amt, men som neppe kan kaldes van-

skeligt at afgjbre, hvorfor jeg heller ingen Forespørgsel

i saadanne Anledninger har indgivet, er: 1) Hvorledes

den skal ansees, som to eller flere Gange har forseet sig

i Leiermaal med den samme Person, og derefter forseer

sig een Gang med en Anden. 1 dette Tilfælde formener

jeg, at den paagjeldende Person maa blive straffri, thi

vel har han tre eller flere Gange begaaet Leiermaal, men

det er dog kun to Gange med forskjellige Personer, —
det samme maatte vel ogsaa gjelde, hvis Nogen — 2) to eller

flere Gange forsaae sig med een, og derefter to eller flere

Gange med en Anden. — 3) Derimod kunde der være Spbrgs-

maal, om den, der fire eller flere Gange forsaae sig med

forskjellige Personer uden forhen at have været dbmt,

eller ved Resolution dicteret Bbder for tredie Leiermaal,

skulde ansees med hbiere Straf end for tre Gange be-

gaaet Leiermaal med forskjellige Personer. For den

strengere Mening skulde det synes at tale, at det første
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vidt De derimod har yttret under Nr. 4 c: at den, 1841.

der, forend han indgik Ægteskab, havde forseet sig i 13. Mai.

og andet Leiermaal med forskjellige Personer kan, da

saadanne Leiermaale ere straffrie, ikke være Gjenstand

for Dom, og der fblgelig ikke, ved Straffens Bestemmelse

[
for tredie Leiermaal med den tredie Person, kan blive

Spbrgsmaal om nogen foregaaende Dom, og der altsaa

j
ikke være Grund til at lade det fjerde Gang begaaende

i Leiermaal paa en Maade nyde Begunstigelse, ved at ind-

skrænke fiSderne derfor kun til de Tilfælde, at Dom
f eller Resolution var den Paagjeldende overgaaet for tredie

Leiermaal - men den mildere Mening har uden Tvivl

Hjemmel for sig i §'s Udtryk „yderligere gjentaget", naar

disse sammenholdes med Slutningsbestemmelsen i den

næstforegaaende §, hvori der forudsættes, at Gj en ta-

gelse af en Forbrydelse er i Fblge Lovgivningen at for-

staae om det Tilfælde , at den begaaes af En, som for-

I hen er dbmt for samme, da det saa udtrykkelig bestemmes,

at Eftergivelse af Straffen for fbrste Gang begaaet Hoer,

eller den Nedsættelse i Mulkten for denne Forseelse anden

Gang begaaet, som Ovrigheden er bemyndiget til at for-

unde , ikke kan betage Forseelsen noget af den Virkning,

den skal have paa Straffen i Gjentagelses Tilfælde, hvoraf

atter folger, at denne Anordning maa antages for at

tage Ordet „Gjentagelse" i den samme Bemærkelse, som

det efter den almindelige juridiske Sprogbrug har. Resul-

tatet vil da formeentlig blive, at det fjerde eller femte

i Leiermaal blot maatte være at ansee som en skjærpende

Omstændighed, dog saaledes, at Boderne aldrig kunde

overstige femten Rigsbankdaler
;
ogsaa, men i ringere Grad,

I maatte den Omstændighed ansees som skjærpende , naar

Nogen to eller flere Gange havde begaaet Leiermaal med
een og samme Person, men derefter to med forskjellige

Personer. - 4) Det Tilfælde kan indtræffe, at En, frirend

han indgik Ægteskab, havde begaaet eet eller to Leier-

maal, derefter Hoer under Ægteskabet, og siden, naar

enten hans Ægtefælle ved Doden afgik, eller efter at Ægte-

skabet ved en Dom eller kongelig Bevilling var ophævet,

Leiermaal
,

og saadant simpelt Leiermaal og Hoer, be-

gaaet af den samme Person, kan tænkes under for-

skjellige Omstændigheder:
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i

1841. Leiermaal med Een, derefter i Hoer med en Anden,

13. Mai. og atter efter Ægteskabet i Leiermaal med den samme

a) I det opgivne Tilfælde kan det Leiermaal, som Per-

sonen begik forend han indgik Ægteskab, være begaaet med

een, derefter Hoer med en anden, og atter Leiermaal

efter Ægteskabet med en tredie — i saa Fald forekommer det

mig utvivlsomt, at dette sidste bor ansees som tredie Gang

begaaet Leiermaal, hvorimod der ikke synes at kunne

udledes af Forordningen, at det bcir ansees med hoiere

Bo'der, men paa den anden Side turde vel det, at den

Paagjeldende for har gjort sig skyldig i Hoer, ansees som

en skjærpende Omstændighed. — b) Den Paagjeldende kan

ogsaa tænkes at have gjort sig skyldig i to Leiermaal

med forskjellige Personer forend han indgik Ægteskab,

atter i Hoer med en tredie under Ægteskabet, og derefter

i Leiermaal med en fjerde. I dette Tilfælde synes det

at følge ligefrem af det loregaaende, at han maa ansees

som for fjerde Gang begaaet Leiermaal, ogsaa fremdeles,

hvis han efter Ægteskabet begik flere, liges
vom det ogsaa,

hvis Nogen, der fftrend han indgik Ægteskab var bleven

anseet for tredie Gang begaaet Leiermaal, gjorde sig

skyldig i Hoer under Ægteskabet, og derefter atter i

Leiermaal med en anden Person, vel maa ansees utvivl-

somt, at han for denne sidste Forseelse btfr ansees som for

femte Gang begaaet Leiermaal. — c) Derimod kunde det

være tvivlsomt, om Nogen, der fejrend han indgik Ægte-

skab havde forseet sig i Leiermaal med een, derefter i

Hoer med en anden, og atter efter Ægteskabet i Leier-

maal med denne samme Person, som han i Hoer forsaae

sig med, for dette sidste Leiermaal burde være straffri?

Jeg holder for, at Hoerforseelsen maa dog idetmindste

bevirke, at dette sidste Leiermaal maa sættes i Classe

med et, der var begaaet med en tredie Person, da man i

modsat Fald lader Hoer have mildere Straffefolger end

et simpelt Leiermaal, naar dette blot var begaaet med

en anden Person end den hermeldte. — d) Endelig kunde

der være SpOrgsmaal: om En, der engang fb*r, engang

under og engang efter Ægteskabet havde forseet sig med
een og samme Person, burde være straffri for det sidste

begaaede Leiermaal. Dette Spbrgsmaal burde vel, efter

Forordningens Grundsætninger, besvares bejaende, da det
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Person, som ban bar forseet sig med i Hoer, skulde 4 844

.

for dette sidste Leiermaal straffes som den, der bar "rT"TT*.
' 13. Mai.

gjort sig skyldig i denne sidste Forseelse med tre for-

skjelljge Personer, og

under Nr. 4 d in fine: at den, der to Génge
under og engang efter Ægteskabet havde forseet sig

med een og samme Person, bor for denne sidste For-

seelse ansees med en lignende Straf:

undlader man ikke tjenstl. at tilfoie, at man ikke

kan bifalde den af Dem med Hensyn til disse tvende

Sporgsmaals Besvarelse fremsatte Formening, men at

man maa holde for, at den Paagjeldende maa ligesaa

vel i disse Tilfælde, som det under Nr. 4 Litr. d in

initio omhandlede, være straffri. — Det kongel. Dan-

ske Gancellie den 13. Mai 1841.

Kongelig Resolution ang. Udfærdigelse af et w. Mai.

nyt Lodsreglement for Reykjavik og Hafnarfj ord.

Khavn den 17. Mai 1841 \ — i Admiraiitets-Coiiegii

Forestilling 13. Mai berettes, at Lodserne i Reykjavik havde

klaget over Formindskelsen af deres Indtægter i de senere

Aar, og andraget paa, at det nu gjeldende Lodsreglement 1.

vel ikke kunde ansees videre end to Leiermaale begaaede

med forskjellige Personer, endskjondt efter min Formening

legislative og vel ogsaa de ovrige Straffelovgivnings Grund-

sætninger turde tale derimod. — Dersom han derimod

under Ægteskabet to Gange havde forseet sig med den

samme Person, og engang efter Ægteskabet, saa skjbnnes

ikke rettere, end at den sidste Forseelse dog kunde gaae

pari passu med Leiermaal med tre forskjellige Personer.

5) At Leiermaale begaaede med Gifte, naar disse

Gifte ere trende forskjellige Personer, er en i Henseende

til Boderne skjærpende Omstændighed, er vel utvivlsomt?

— men skjondt der fra den legislative Side kunde være

gode Grunde for, at tre Gange begaaet Leiermaal med
een og samme gift, Person ikke burde nyde fuldkommen

Impunitet, saa maae de vel efter Forordningens Grund-

sætninger gaae straffrie".

Intcrims-Keglement og Taxt for Lodserierne 1. Decbr. 1841.
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1841. Novembr. 1828 maatte blive forandret, og en Lodstvang paa-

-—
• buden. Stiftamtmand Bardenfleth havde anbefalet Andragen-

17. Mai. ^et< j)a Admiralitetet imidlertid onskede at undgaae Paa-

bydelse af Lodstvang, og denne desuden ikke kunde paabydes

uden at et Forslag dertil forelagdes Provindsialstænderae,

havde Collegiet anseet det tilraadeligere, at forbedre Lodsernes

Indtægter ved at give Taxten en passende Forhbielse. Udkast

til et nyt Lodsreglement var nu udarbeidet af Stiftamtmanden, og

bifaldt af Cancelliet og Rentekammeret. Idet Collegiet dernæst

kortelig motiverer de Afvigelser, der findes fra Reglementet af

1828, samt yttrer sin Enighed med Stiftamtmand Bardenfleth

i at ansee det unodvendigt at fblge Cancelliets Forslag om at

lade dette nye Reglement udgaae paa Islandsk, indstilles:

<t
om Stiftamtmanden over Island, som Amtmand over Sonder-

Amt, maa bemyndiges til at udfærdige Reglement og Taxt

for Reikevigs og Havnefjords Lodser efter det allerund. ved-

lagte, af Kammerherre Bardenfleth udarbeidede Udkast med

de af ham senere foreslaaede Modificationer, hvoriblandt som

væsentligst, at der i § 5 optages Bestemmelse om, at det al-

mindelige Lodstegn ogsaa skal bruges af disse Lodser, og at

den i den 10. § ommeldte Kjendelse til Lodskassen bestemmes

til 48 Sk. ;
— om den i allerhOieste Reskr. af 10. Febr. 1813

givne Regel om Jurisdictionen i Lodssager ved Reikevig og

Havnefjord maa hæves, og om det maa overdrages Stiftamt-

manden i fornævnte Egenskab, hvis Erfaringen skulde vise,

at Lodskassens Indtægter endnu ikke ere tilstrækkelige, da at

indkomme med nærmere Forslag i saa Henseende efter 1 å 2

Aars Forlab". — Admiralit. Forestillinger 1841, Nr. 37.

Vort Collegii allerunderd. Indstilling bliver herved

allern. approberet. — Kjobenhavn den 17. Mai 1841.

22. Mai. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Salg af Driv-

tommer paa Langanæs. Khavn den 22. Mai 1841.

- Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 403.

Hr. Amtmanden har, i behagelig Skrivelse til Rente-

kammeret af 10. Febr. d. A. med Bilage, indberettet,

hvorledes Deres Bestræbelser for at skaffe Langenæssets

Indbyggere Afsætning af Drivtømmer, uagtet de skete
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Opmuntringer og den lovede Understøttelse til at fremme 1844.

dette Oiemed mislykkede, samt anmodet om, at der ^^^T
maatte bevirkes Tilladelse for Spekulanter til at afhente

Tommer paa Langenæsset, hvis Handelshuset Orum &
Wulff ikke vil give sine Faktorer Ordre til at modtage

Tommeret paa Thorshavn til en Priis af 48 til 64 Sk.

pr. Hestelæs.

Bemeldte Handelshuus, hvis Erklæring herover blev

indhentet, bar nu i Skrivelse af 11. i d. M., hvoraf

Gjenpart vedlagt folger, erklæret sig villig til at lade

opkjobe saa meget Tommer, som det Skib, der afsendes

til Thorshavn, kan rumme, til 4 Mk. pr. Hestelæs, be-

regnet til 10 Stkr. Tommer å 3 Al. Længde og mellem

3 å 4 Tommers Diameter hvert, og større Dimensioner

i Forhold dertil, under den Betingelse, at Tommeret er

frisk, og at det bringes til Thorshavn saa betimeligt,

at Skibet ikke der skal lide ufornødent Ophold; hvor-

hos meerbemeldte Handelshuus beretter, at Faktor Meilbye

allerede i April Maaned er meddeelt fornoden Ordre

denne Sag betræflfende. — Hvilket saaledes tjenstligen

tilmeldes Hr. Amtmanden til behagelig Efterretning og

videre Bekjendtgjbrelse for Vedkommende. — Rente-

kammeret den 22. Mai 184I.

Kongelig Resolution ang. Tilskud til Udgivel- 2. Juni.

sen af Historia ecclesiastica lslandiæ. Khavn

den 2. Juni 1841. — I Forestilling 29. Mai bemærker

Directionen for Fonden ad usus publicos, at Omkostningerne
M Udgivelsen af Provst Pétur Péturssons Islandske Kirkehistorie

havde krævet en Meer-Udgift af 162 Rbd. 18 Sk. til Tryk og
Papir, end der var bevilget ved Resol. 21. Decbr. 1840, da
Bogen var voxet op til 64 lh Ark. Directionen anbefaler denne

Understøttelse. — Sager henhørende til Fonden ad usus publ.

Journ. 10, Nr. 886.

Vi bifalde allern., at Restomkostningerne ved Ud-

givelsen af Provst Petersens islandske Kirkehistorie ud-
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1844. redes med 462 Rbd. 18 Sk. af Fonden ad usus publi-

2

-P

"j^p~ C0Sf — Kjobenhavn den 2. Juni 184 1.

3. juni. Kongelig Resolution ang. Undersogelse af den

spedalske Sygdom i Island. Sorgenfri den 3. Juni

1841. — I Forestilling 1. Juni bemærker Rentekammeret,

at Bataillonschirurg i Kronens Regiment, Dr. med. & chir. Jon
* Hjaltelin, havde i Aaret 1839 indgivet til Kammeret Ansøgning

om en Understøttelse af 100 Rbd. til en videnskabelig Reise i

Island, for at undersøge Radesygen og den nordiske Spedalskhed,

som bevirkede stor Elendighed i Landet. Som Amanuensis

hos Landphysikus havde han bemærket, at Beskrivelsen af

disse Sygdomme efter de almindelige Lærebøger gaaer ud fra

grundfalske Principer, og maatte derfor fore til slette praktiske

Resultater. Senere havde han erholdt Leilighed til et yder-

ligere Studium af disse Sygdomme, deels ved Behandlingen

af nogle Tilfælde paa Frederiks Hospital, deels ved paa Reiser

i Jylland og Holstein at iagttage de beslægtede Sygdomsformer

:

den jydske Syphiloid og Ditmarskersygen. Paa en videnskabe-

lig Reise i Udlandet opmuntredes han til at fortsætte sine

Studier, og særskilt af den franske Læge Gaimard til at skrive

Afhandlinger om disse Gjenstande og udgive dem, hvilket han

ogsaa havde gjort og derfor erholdt Doctorgraden i Kiel for

en Afhandling, der ogsaa var gunstig bedømt i Norsk Maga-

zin for Lægevidenskab I. B. 2. Hefte. Paa Grund heraf be-

vilgede Rentekammeret den fornævnte Ansøgning og havde

senere derpaa erholdt kongelig Stadfæstelse. Nu havde Hjalt.

berettet, at have i 1840 fortsat sine Studier og reist omkring

i Island, hvorved han antog at have gjort vigtige Opdagelser

med Hensyn til Sygdommens Pathogenesis og radikale Be-

handling. Det var derfor hans Onske, at kunne give en Af-

handling herom i Trykken, og søgte derfor en Understøttelse

af 300 Rbd. — Dette Andragende, som af Sundheds-Collegiet

var anbefalet, bifaldes ogsaa af Rentekammeret, som derfor

indstiller ham til den ansøgte Understøttelse,
<t
saaledes, at de

200 Rbd. nu udbetales ham, og Resten naar han har udgivet

sine Iagttagelser om bemeldte Sygdom i Trykken". — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1841 C, Nr. 326.

Vi ville allernaad. have Bataillonsohirurg i Kronens

Regiment, Doclor Medicinæ et Chirurgiæ .Ion Hjaltelin
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forundt i indbemeldte Anledning en Understoltelse af 1844.

300 Rbd. af den islandske .Jordebosskasse, at udbetales
>

^
-TT"G 7

8. Juni.
paa den allerund. indstillede Maade. — Sorgenfri den

i 3. Juni 1841.

i Cancellie-Skrivelse til Forsamlingen af islandske 3. Juni.

|
Embedsmænd i Reykjavik, ang. Hospitalernes Re-

I

form i Island. Khavn den 3. Juni 1841. —
|

Canc. 3. Depart. Brevb. 1841, Nr. 3022. Ti&indi frånefndar-

fundum l'slenzkra embættismanna 1841, S. 191—207.
i

Ved behagelig Skrivelse af 11. Juli 1839 bar For-

samlingen med dens Belænkning tilstillet Cancelliet det

\ herhos tilbagefolgende Andragende fra den daværende

Stiftamtmand over Island, Kammerherre Bardenfleth,

hvori han fremsætler Forslag til en forandret Anvendelse

i
af de Hospitalerne i Island tillagte Midler *og Ressourcer.

j

Collegiet ansaae det imidlertid nbdvendigt, for ret-

\
telig at bedomme denne Sag, at være i Besiddelse af

nbiagtigere Oplysning angaaende de omhandlede Stiftel-

sers oprindelige Indretning og nærværende Tilstand;

navnlig fandt man det vigtigt at komme til Kundskab,

|

om de ere funderede eller dog siden doterede ved

milde Gaver af Private, og hvilke Bestemmelser disse

i saa Fald have gjort. Anordning af 27. Mai 1746 har

/
nemlig ingenlunde funderet Hospitalerne, men forud-

sætter dem som alt existerende, og nævner i § 1 de

Gaarde, hvoraf de vare i Besiddelse, hvorhos § 19, der

I tillægger disse Stiftelser Andeel af Fiskeriet og Fugle-

I

fangsten til visse Tider og Steder, omtaler en Vedtægt,

som liggende til Grund for dens Bestemmelser, saa at

\
heller ikke disse Indtægter, der dog maaskee oprinde-

ligviis stotte sig paa Lovbud, synes at være forst ved

j

denne Anordning Hospitalet tillagte.

I Overeensstemmelse hermed sbgte Cancelliet gjen-

nem det kgl. Rentekammer af erholde nærmere Oplys-

ninger saavel angaaende Oprindelsen til fornævnte Hos-
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1841. pitaler, som om de Forandringer, der siden maatte

3. Juni. være foregaaede med Hensyn til deres Ressourcer,

samt om deres hele nærværende Tilstand og Virksom-

hed, men da Kammeret ikke saae sig istand til i denne

Henseende at meddele nogen fuldstændig Underretning,

anmodede man Amtmændene over Island om, at for-

skaffe Collegiet de saaledes attraaede Oplysninger.

Ifolge denne Anmodning er det, at Collegiet nu

fra disse Amtmænd har modtaget de herhos folgende

Erklæringer, men ligesom der ved Sagens Behandling

i Forsamlingen, hvis Medlemmer iovrigt vare enige i

at ansee en Forandring i Hospitalernes Organisation og

Bestyrelse onskværdig, yttrede sig ulige Meninger an-

gaaende Anvendelsen af de til de omhandlede Stiftelser

henlagte Ressourcer og Eiendomme, saaledes have disse

Embedsmænd i de afgivne Erklæringer heller ikke været

enige angaaende denne Punkt, medens det derimod

af de deri meddelte Oplysninger erfares, at Hospital-

erne ikke skylde Privates Donationer deres Tilværelse,

men at de ere indrettede ved en Regjerings-Foran-

stallning.

Forinden imidlertid endelig Beslutning lages, har

man anseet det rettest, at de ved meerbemeldte Er

kiæringer tilvejebragte Oplysninger forelægges Forsam-

lingen, for at Samme paany kan tage under Over-

vejelse, om Hospitalsgaardene bor sælges, eller om de

eller de til de omhandlede Stiftelser henlagte indtægter

og deres opsamlede Capitaler kunne finde en hensigts-

mæssigere Anvendelse end hidtil, navrflig til Bedste for

Medicinalvæsenet. Idet man derfor angaaende denne

Gjenstand, ligesom ogsaa over Sagen i det Hele, dnsker

at modtage Forsamlingens Betænkning, skulde man,

næst at gjore opmærksom paa de forskjellige Mislig-

heder, som ifolge den af Amtmand Thorsteinson afgivne

Erklæring ere forbundne med nogle af de til Hospitalerne

henlagte Indtægter, tillige tjenstl. udbede sig Sammes

Betænkning behageligen meddeelt, om der ikkeistedet-
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for disse Indtægter kunde substitueres andre, og navn- 1841.

lig et tilsvarende Tilskud fra Amtsrepartitionsfondene."
-
^"^^"

—
- Med Svaret udbedes Bilagene remitterede. — Det

kgl. Danske Gancellie den 3. Juni 1841.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- s. Juni

og Oster-Amtet, ang. Lægen i Hunavatns Syssel.

Khavn den 3. Juni 1841. — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1841, Nr. 3053.

I en med Hr. Amtmands paategnede Erklæring af

1. Febr. d. A. hertil indkommen Ansogning har prakti-

serende Læge i llunevands og Skagefjords Sysseler,

Cand. chirurg. Joseph Skaptason, der i Overeensstem-

melse med den Dem under 2. Januar 1838 communi-

cerede allerhoieste Resolution af 15. Decbr. næstforhen

er tillagt 4 00 Rbd. r. S. af den islandske Jordebogs-

kasse, anholdt om, af bemeldte Kasse endvidere at

forundes et aarligt Tilskud af 200 Rbd. r. S.

I den Anledning skulde man til behagelig Efterret-

ning og videre Bekjendtgjbrelse tjenstl. melde, al da

det kgl. Rentekammer, med hvem man angaaende denne

Sag har corresponderet, i dets Svarskrivelse bar med-

deelt Cancelliet, at det, i Særdeleshed for Fblgers Skyld,

ikke kan tilraade Bevilgelsen af det Ansdgte, seer man
sig ikke i Stand til at bevirke Supplikanten Opfyldelsen

af sit Petitum.

Forsaavidt Hr. Amtmand derhos, ved at tilstille

Cancelliet den omhandlede Ansogning, i Skrivelse, lige-

ledes dateret 1. Februar, har yttret, at De anseer det

særdeles bnskeligt, om der maatte forundes Candidat

Skaptason Tilladelse til, selv efter Gjenoprettelsen af

Apotheket i Oefjord, at maatte vedblive at forskrive

Medicin fra Kjbbenhavn og selv at dispensere samme,

undlader man ikke til behagelig Efterretning tjenstl. at

melde, at man ikke har troet at kunne indlade sig paa

dette Forslag, efter at den af Dem tidligere indgivne
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1841. Foresporgsel om, hvorvidt biin Tilladelse kan, ved Gjen-

oprettelse af bemeldte Apothek, antages at være be-

tagen de i Islands Nord- og Ost-Amt værende Distrikts-

læger og praktiserende Læger, i Collegiets Skrivelse af

9. Marts d. A. er besvaret derhen, at Lægerne vel frem-

deles kunne vedblive at forsyne de under deres Be-

handling værende Syge med Lægemidler, men at det

ikke kan tillades dem at forskrive Medicin fra Kjoben-

havn eller andetsteds udenfor Island. — Det kgl. Danske

Cancellie den 3. Juni 1841.

7. juni. Kongelig Resolution ang. Latinskolens Reor-

ganisation samt Forflyttelse til Reykjavik og

Oprettelse af et Pastoralseminarium. Khavn den

7. Juni 1841 *. — I allerund. Forestilling 14. Mai frem-

stiller Directionen for Universitetet og de lærde Skoler Sagen

paa følgende Maade:

Allerede fra de ældre Tider findes Skolevæsenet paa Is-

land at have været Gjenstand for Regjeringens særdeles Op-

mærksomhed. Saaledes paalagde Kong Christian III., hbilov-

lig Ihukommelse, ved flere Anordninger de tvende Biskopper i

Skalholt og Holum at holde hver en Skole, og at sbrge tilbo'r-

ligen saavel for Lærernes som for Disciplenes Underholdning af de

Bispestolene tillagte Indtægter. Disse Skoler bleve vel stedse siden

vedligeholdte, men vare næsten altid i en meget maadelig For-

fatning, hvilket vel neppe heller kunde være anderledes, saa-

længe der ikke var anviist dem særegne og tilstrækkelige Ind-

tægter, og saalænge deres Indretning og oeconomiske Udstyrelse

for en stor Deel var overladt til Biskoppernes Godtbefindende

alene. Vel blev ved Anordningen af 3. Mai 1743 nærmere og

meget hensigtsmæssige Bestemmelser fastsatte for Indretningen

af bemeldte tvende lærde Skoler, men ogsaa efter den Tid

vedblev hiin Mangel af de forncsdne Pengemidler at vise sin

uheldige Indflydelse. Det maa derfor udentvivl ansees som

den første Begyndelse til en væsentlig Forbedring af det hbie're

Skolevæsen paa Island, at Skolerne ved de tvende vigtige

kgl. Reskripter af 29. April 1785 og 2. Oktbr. 1801 bleve i

O Univ. Dir. Skriv. 14. August 1841.
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oeconomisk Henseende aldeles adskilte fra Bispestolene, og 484-1.

anviste deres egne af disse uafhængige Midler j thi uagtet denne 7. Juni.

Foranstaltning langtfra ikke blev udfort med et saa heldigt —
Resultat, som man maaskee havde været berettiget til at vente,

og som under andre Omstændigheder vilde have været opnaaet,

er det dog udentvivl den, der væsentligen har bidraget til, at

Skolerne, eller efter disses Forening den samlede Skole, blev

langt rundeligere end forhen udstyret med Lærere og Appa-
rater, og saaledes dog nogenlunde har kunnet opfylde sit

Ved det nysnævnte Reskript af 1785 blev det nemlig be-

stemt, at Skalholt Bispestols samtlige Jordegods og Tiender

skulde sælges og Købesummerne herfor inddrages i den kgl.

Kasse ; hvorimod til Underholdning for Biskoppen og Skolen

paa Skalholt, som ved bemeldte allerhb'ieste Reskript forflytte-

des til Reikavig, blev normeret en aarlig Sum af 2500 Rbd.,

hvoraf Biskoppen tillagdes 1000 Rbd. og Skolen 1500 Rbd.

Senere blev ved det ligeledes ovennævnte allerhoieste Reskript

af 2. Oktbr. 1 801 — der kan ansees som Resultatet af en i

Aaret 1799 allern. nedsat Commission til at undersoge Skole-

væsenet paa Island og gjore Forslag til Forbedring af samme
— Bispestolen i Holum nedlagt, Latinskolen sammesteds for- ^

flyttet til Reikavig og combineret med den derværende forrige

Skalholtske Skole, samt derhos bestemt, at Lehnsjorderne til

Holum, den derværende Latinskole og ovrige Embedsjorder

skulde sælges ved offentlig Auction, og derefter af Holum ned-

lagte Bispestols Indtægter deels gives Biskoppen over Skalholt

Stift, som Biskop over hele Island, et aarligt Tillæg af 200

Rbd., deels udredes Bekostningerne ved Underholdningen af

Disciplene fra Holum nedlagte Latinskole ved det forenede

Skoleinstitut i Reikavig, der tillige skulde være en Art af Hbi-

skole til Dannelse af Pluraliteten af Landets Geistlighed, og

som senere blev forflyttet til den samme ved allerhftieste Re-

solution af 17. Mai 1805 tillagte Kongsgaard Bessestad, hvor

Indretningen endnu befinder sig. Det blev derhos overdraget

v
det konge! . Rentekammer at besørge Salget af det Holumske
Jordegods, ligesom ogsaa i sin Tid, naar det hele Gods var

solgt, at brevvexle med det kgl. Danske Cancellie, under hvis

Bestyrelse Stiftelsen paa den Tid hdrte, og med Finantscol-

legiet, angaaende hvorledes, ligesom var skeet for Reikavig
Skole, kunde bestemmes en reglementeret Fond for den nye
combinerede og udvidede Skoleindretning, saaledes at samme
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1844. paa den ene Side kunde blive tilstrækkelig til Indretningens

7. Juni. fornødne Udgifter, og paa den anden Side ikke blive til Tab
—^"^-^eller Byrde for den kgl. Kasse. Da imidlertid en .saadan Fond

ikke er bleven reguleret, er man vedblevet at anvise Udgifterne

til Skolen paa sammes i Jordebogskassen indestaaende Midler,

efter Foranstaltning forst fra Cancelliet, men siden Aaret 1805

fra denne Direction.
,

Uagtet der nu vistnok ved den saaledes foretagne Ad-

skillelse mellem Skolernes, eller, efter disses Forening, den

samlede Skoles og Bispestolenes Indtægter var vundet særdeles

meget, og uagtet Bessestad Skole ved de betydelige, i Over-

eensstemmelse med Tidens Fordringer, den givne Forbedringer

har, siden den nysomtalte Reform i Aaret 1805, nogenlunde

kunnet holde Skridt med de lærde Skoler i Danmark, saa at

ogsaa de derfra til Universitetet dimitterede Studerende i Al-

mindelighed ere befundne ret vel funderede, har dog Skolen

i flere væsentlige Henseender behovet Forbedringer, som man

ikke har seet sig istand til at udfore, tildeels paa Grund af

den interimistiske Tilstand, hvori den i oeconomisk Henseende

befandt sig, saalænge Provenuet for det bortsolgte Gods inde-

stod i den kgl. Kasse, uden at nogen Opgjbrelse af begges

Mellemværende havde fundet Sted. Jevnlige Klager over be-

tydelige og væsentlige Mangler ved Skolen udebleve derfor

ikke, uden at der dog var nogen Mulighed i, under de aller-

underdanigst forklarede Omstændigheder at afhjælpe disse fra

Grunden af. En saadan til Hans Majestæt Høisalig Kong

Frederik VI. i Aaret 1829 indgivet anonym Klage foranledigede,

at Directionen, som efter allerhoieste Befaling derover havde

afgivet allerund. Betænkning, ved kgl. Resolution af 11. Januar

1831 blev allern. bemyndiget til, efter at have indhentet Be-

tænkning fra Stiftsøvrigheden angaaende Opforeisen af en Bolig

for Oeconomus ved Bessestad Skole efter sædvanlig islandsk

Bvgningsmaade, hvorved en Læsesal kunde vindes for Skolen,

og en tredie Klasse i samme oprettes, samt hvorledes gym-

nastiske Ovelser kunde indfares i Skolen, at brevvexle med

det kgl. Rentekammer angaaende Udredelsen af de Omkost-

ninger, som derved maatte foranlediges; hvorhos det blev

allern. bifaldet, at Stiftsøvrigheden maatte hb'res angaaende

hvorledes Examen for de Privatdimitterede i Island kunde være

at bringe i Forbindelse med Finalexamen ved den lærde Skole

paa Bessestad, og om der i denne Skole kunde forskaffes de

i
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opvaktere Disciple Leilighe'd til at lære i det mindste Begyn- 1844.

delsesgrundene af det tydske Sprog. 7. Juni.

1 den derefter fra Stiftsøvrigheden i det følgende Aar mod-
tagne Betænkning yttrede denne, ved at paapege flere væsent-

lige Mangler ved den nuva^rende Bygning og hele Indretning,

i Særdeleshed Localets indskrænkede Beskaffenhed og Manglen

af en tredie Klasse, at det ikke vilde være raadeligt at opføre

et Huus efter islandsk Bygningsmaade, da et saadant kun er

lidet varigt og fordrer idelig Reparation, hvorimod Stiftsøvrig-

heden foreslog en Hovedreparation og Udvidelse af den nu-

værende Bygning, hvortil vilde udfordres en Bekostning af

4000 Rbd., ligesom til Ansættelse af en ny Adjunkt, der især

var nødvendig, naar en tredie Klasse skulde oprettes, og til

hvilken Underviisningen i Gymnastik saavel som i det tydske

Sprog kunde overdrages, vilde behøves en forøget aarlig Ud-

gift af 400 Rbd.

Efter at Directionen derpaa havde begjært det kgl. Rente-

kammers Tanker om, hvorvidt de Summer, som deels engang

for alle, deels aarlig vilde behøves til Iværksættelsen af be-

meldte af Stiftsøvrigheden foreslaaede Forandringer, maatte

kunne afholdes af Bessestad lærde Skoles i den islandske Jorde-

bogskasse indestaaende Midler, har bemeldte Collegium senere

tilstillet Directionen en af Samme, deels i Anledning af den

omhandlede Sag, deels uden Hensyn til denne, for at see

hævet det Forhold, hvori Bessestad lærde Skole hidtil havde

staaet til den kongl. Jordebogskasse sammesteds, foranstaltet,

og efter indhentede Oplysninger fra Island udarbeidet, Op-

gJØrelse af hvad Skolen kunde antages den 31. Juli 1834 at

eje, ved hvilken Opgj Øreise man var gaaet tilbage lige indtil

den 1. Mai 1785, da Skolen først blev organiseret særskilt

Ira Bispestolen, idet man havde beregnet enhver ved Skolen
1 dette hele Tidsrum forefalden Udgift saavel som alle dens

Indtægter i samme Tidsrum, herunder indbefattet saavel det

ovennævnte saakaldte Skalholtske Æqvivalent af 2500 Rbd.
aarlig, som de efterhaanden indkomne Kjobesummer for den
forrige Holumske Bispestols Gods med Renter fra de respec-

tive Indbetalingstider.

Resultatet af denne OpgjØrelse, mod hvis Rigtighed i det

Hele Directionen ikke kunde finde Noget at erindre, var, at

Skolens Fond den 31. Juli 1834 kunde beregnes til et Kapital-

beløb af 52,135 Rbd. 63 Sk. Sølv, og da Skolen deels i Ren-

XII. i*. 8
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1841. terne af denne Capital, deels i riet Skalholtske Æqvivalent,

7. Juni. 2500 Rbd. aarlig, kan tilkomme af den kgl. Kasse et aarligt

— Belob af 4,585 Rbd. 41 Sk., som, i Forbindelse med Renten

af tvende samme tilhbrende kongl. Obligationer, samt Konge-

tienderne af Ofjords og Skagefjords Sysseler, vil udgjore en

aarlig Indtægt af ialt 4,959 Rbd. 77 Sk., hvorimod Udgifterne

til Lærernes samt Biskoppens Gager — hvilken sidste, som

oven allerund. bema^rket, udredes med 1000 Rbd. af det Skal-

holtske Æqvivalent og 200 Rbd. af det Holumske Godses Re-

veniier — til Disciplenes Stipendier, til Oeconomus, til Besse*

stad Kirke og Sognepræsten sammesteds, til Medicinalindret-

ningen og Postindretningen paa Island m. m., ville belo'be ialt

6,195 Rbd. 50 Sk. Solv aarlig, saa vil altsaa Udgiften overstige den

aarlige Indtægt med 1,235 Rbd. 69 Sk., foruden at der fore-

staaer Skolen Udbetaling af de resterende Renter for Købe-

summerne af nogle Jorder, saavel som af et Erstatningskrav til

nogle Præster i forrige Holum Stift.

Da det kongel. Rentekammer, ved at tilstille Directionen

denne Opgjfirelse, tillige havde ønsket, forinden det, i Hen-

hold til det kgl. Reskript af 2. Oktbr. 1801, indlod sigiBrev-

vexling med de Deputerede for Finantserne, at erfare Direc-

tionens Tanker med Hensyn til de fremtidige Ressourcer, som

Bessestad Skole efter Opgjb*reisen vilde have til sin Raadighed,

udviklede Directionen for bemeldte Collegium, at det ikke med

Billighed kunde paalægges den almindelige Skolefond at ud-

rede de Tilskud, som maatte blive fornodne for den islandske

Skole, eftersom den Forbindelse, der ved den almindelige

Skolefonds Oprettelse i Aaret 1807 blev etableret mellem samt-
v

lige under Directionens Bestyrelse sorterende lærde Skoler i

Danmark, hverken nogensinde var bleven udstrakt eller med

Billighed havde kunnet udstrækkes til den islandske Skole,

deels fordi man ikke paa den Tid, Skolefonden blev oprettet,

kunde vide eller endog have Grund til at formode, at sidst-

nævnte Skole, der havde sin egen Oeeonomie, vilde behbve

Tilskud til sine Indtægter andetsteds fra, deels og fornemmelig,

fordi Forholdene paa Island maatte erkjendes at være saa al-

deles forskjellige fra dem, som finde Sted i Danmark, at det

vilde have været upassende at udvide hiin Forbindelse til ogsaa

at gjelde for Island, i hvilken Henseende Directionen navn-

ligen henledede Rentekammerets Opmærksomhed paa, at den

islandske Skole foren stor Deel tillige maa betragtes som Landets

HOiskole, da som bekjendt den overveiende Flerhed af Landets
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Præster ikke nyde anden Dannelse end den, de i Skolen have 1841.

opnaaet, saa at altsaa Skolen har en langt vigtigere Betydning 7. jum\
for Island, end de (ivrige Skoler for Danmark. Directionen •

bemærkede, at, som Følge af at Bessestad Skole stedse er

bleven anseet for den almindelige Skolefond uvedkommende,
har der ved alle Calculer og derpaa grundede Dispositioner,

som hidtil ere gjorte over denne Fonds Indtægter og Udgifter,

ikke kunnet tages Hensyn paa, at muligen ogsaa hiin Skole

kunde komme til at trænge til Hjælp fra samme, og at det

nu vilde være umuligt for Skolefonden, eller for de lærde

Skoler i Danmark, hvis Indtægter i den senere Tid mere og

mere erkjendes ikke at være tilstrækkelige til deres egne For-

nødenheder, at overtage Udredelsen af saa betydelige Tilskud,

som efter det Resultat, Opgjørelsen havde viist, vilde udfordres

til endog blot at vedligeholde Bessestad Skole i dens hidtil-

i værende Virksomhed, end sige til at give denne en saadan

Udvidelse, som maatte ansees for særdeles ønskelig, om ikke

aldeles nødvendig. Directionen gjorde Rentekammeret op-

mærksom paa, at ligesom det derfor under alle Omstændig-

heder vilde være ubilligt, men under de nærværende Con-

juncturer for de danske Skoler i hoieste Grad uretfærdigt, at

lade de Fonds, som tilhøre disse, og som for en meget stor

Deel hidrøre fra Privates Velgjerninger, komme den islandske

Skole tilgode, saaledes syntes paa den anden Side allerede i

og for sig Intet at være rimeligere, end at den kgl. Jordebogs-

kasse, hvis Indtægter hidrøre alene fra Island, udreder de

Summer, som i Fremtiden maatte behøves for den islandske

lærde Skole, forsaavidt de ikke kunne bestrides af de denne

i
tillagte egne Ressourcer; men at det derhos syntes saameget

mere naturligt, at lade den islandske Jordebogskasse dække
I Skolens Underbalance , som dette vilde aldeles stemme med

.
den Omhu, man hidtil stedse havde viist mod Skolen, ved

at tillægge denne den overveiende større Andeel af Bispe-

stolenes Indtægter, saavel som med det i Præmisserne til Re-

j

skriptet af 2. Oktbr. 1801 udtrykkeligen angivne Motiv til den

1 samme indeholdte Bestemmelse om Holum Bispestols Ned-

|

læggelse,
{{
at derved kunde tilflyde Skolevæsenet betydelige

Indtægter til at bevirke en forbedret Indretning af samme,
hvorpaa Hans Majestæt, med Hensyn til at udbrede Held
og sand Oplysning blandt hans kjære og troe Undersaatter

\ paa Island, vilde være alvorligen betænkt". At denne Hensigt

ikke ved den trufne Foranstaltning var opnaaet, erfarede man

8*

h
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1841. vel nu af Opgjørelsen, men det var tillige ved denne oplyst,

7. Juni. a* Salget af begge Bispestolenes Godser var iværksat med et

saa uheldigt Resultat, at Proveniiet for begge ikke var opløbet

til mere end i det Høieste 150,000 Rd., istedetfor at, efter

en anstillet Beregning, begge Bispestolenes Jordegods og Tien-

der efter de nuværende Priser vilde have svaret til en Capital-

værdi af over 385,000 Rbd., hvorved der saaledes ved be-

meldte Foranstaltning maatte antages at være tabt en Capital

af omtrent 235,000 Rbd., eller en aarlig Renteindtægt af 9,400

Rbd., hvilken Indtægtsforøgelse vilde have været mere end

tilstrækkelig til at iværksætte den i det nysnævnte kgl. Reskript

omtalte forbedrede Indretning af det islandske Skolevæsen.

Med Hensyn til denne Omstændighed forekom det derfor

Directionen, at Skolen med saa meget større Billighed kunde

gjøre Regning paa, fra den kgl. Kasse at kommes til Hjælp

med i det mindste en Deel at de Indtægter, som den ved en

heldigere Benyttelse af Conjunkturerne nu sandsynligviis vilde

haft til sin Raadighed.

Saavel med Hensyn hertil, som til det udtrykkelige kgl.

Tilsagn i allerhoistbemeldte Reskript af 2. Oktbr. 1801 og de

øvrige oven udviklede Omstændigheder, henstillede Directionen

saaledes til det kongl. Rentekammer at udvirke, at Bessestad

Skole enten fra den kgl. islandske Jordebogskasse, eller i alt

Fald fra Finantskassen, kunde vorde tillagt et saadant betyde-

ligt aarligt Tilskud, som den efter Opgørelsen ikke vilde

kunne undvære, deels endog til blot at vedligeholdes i sin

hidtilværende Form , deels og fornemmelig til Iværksættelsen

af de Forbedringer, som Directionen efter Tidens Fremskridt

maatte finde aldeles nødvendige, og som den, da Skolen, der

træder istedetfor de tvende Skoler, som stedse forhen befandtes

paa Island, nu i saa lang en Tid har befundet sig i en interi-

mistisk Tilstand, maatte ansee for at være saa meget mere

paatrængende.

Da Rentekammeret derefter udbad sig Directionens nær- •

mere Yttringer om, hvormeget Bessestad Skole, foruden dens

Indtægter efter den nu opgjorte Status, kunde antages aarligen

at behøve, maatte Directionen ansee det nødvendigt, for at

kunne besvare dette Spørgsmaal saa fyldestgjørende som mu-

ligt, at indhente nye Oplysninger og Betænkning fra Stifts-

øvrigheden angaaende de Mangler, hvorunder Skolen nu led,

og den bedste Maade, hvorpaa disse kunde afhjælpes og de

Reformer iværksættes, som maatte erkjendes for nødvendige

i
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eller ønskelige. Medens Directionen stod i Begreb med herom \ 84J

.

I

i Foraaret 1838 at tilskrive Stiftsøvrigheden, modtog den fra 7.

I

det kgl. Danske Cancellie en Skrivelse, hvori dette Collegium

androg, at det i Anledning af de islandske Præstekalds ringe

Indtægter, og Præsternes deraf folgende mislige Stilling og

Mangel af Leilighed til at vedligeholde og udvide de faa Kund-
skaber, de have kunnet erhverve, havde været paatænkt herpaa

1 at raade Bod, ved at forene flere Præstekald til eet, og derved

forbedre deres Indtægter, men at dette efter indhentet Be-

tænkning fra Biskoppen var befundet ugjb'rligt, hvorimod det

kgl. Rentekammer havde erklæret sig villigt til allerunderd.

at andrage paa, at 1000 Rbd. aarlig i 3 å 4 Aar maatte ud-

deles blandt Præsterne i de ringere Kald til Forbedring af

deres Indtægter, ligesom det allerede tidligere var allernaad.

bestemt, at den adskillige af de bedre islandske Kald paa-

\ hvilende Forpligtelse til at underholde en saakaldet Eleemo-

synarius skulde bortfalde. Da Rentekammeret under denne

Sag havde haft Anledning til at bemærke, at Directionen tid-

ligere for Kammeret havde yttret, at den ansaae det for onske-

om der kunde gives Bessestad Skole en saadan Udvidelse,

at de islandske theologiske Studerende der kunde modtage en

i

lnere omfattende Underviisning end hidtil har været Tilfældet,

yttrede Cancelliet, at det for et Land som Island, hvor Skole-

undervisning for Almuen saa godt som aldeles ikke lader sig

lværksætte, og hvor saaledes den menige Mands Dannelse for

1
en stor Deel alene beroer paa Præsterne, er især magtpaalig-

j
gende, at disse ere udrustede med saadanne Kundskaber og
Raadan Dannelse, at de kunne hæve sig ud over Almueklassen

i °g blive istand til med Held at virke ikke blot som Menig-

I

hedernes Religionslærere og Sjælesørgere, men og som deres

' Ledere og Raadgivere i verdslige Anliggender, samt at det

paa Grund af de islandske Præstekalds ringe Indtægter ikke

er at vente, at ret mange af dem vilde blive sogte af Candi-
dati Theologiæ, hvorimod den allerstørste Deel maa besættes

i

me(I Mænd, der ikke have nydt anden videnskabelig Dannelse

!
end den, de have erholdt i Bessestad Skole. Cancelliet troede

derfor aldeles at burde tiltræde Directionens ovenanfdrte For-

mening, idet Samme ansaae det for at være ei alene i h8i

Grad 6nskeligt, men endog aldeles nddvendigt, at de islandske

1 Studerende i Bessestad Skole kunde erholde en mere omfat-
tende Underviisning og alsidigere Dannelse, end efter Skolens
Indretning hidtil har været muligt, og at deres Stilling samme-
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1841. steds kunde blive mere svarende til deres fremtidige Bestem-

7. Juni. melse. 1 Henhold hertil anbefalede Cancelliet derfor denne

—-n, vigtige Sag paa det Bedste og Indstændigste til Directionens

Opmærksomhed og Forsorg.

Directionen tilskrev derefter Stiftsøvrigheden og forlangte

Sammes Betænkning om, hvorvidt det, under Forudsætning af,

at der kunde vorde tillagt Skolen et betydeligt aarligt Tilskud

enten fra den kgl. islandske Jordebogskasse eller fra Finants-

, kassen, maatte være hensigtsmæssigt alene at indskrænke sig

til de i Stiftsøvrighedens ovennævnte tidligere Betænkning an-

givne Forbedringer, eller hvilke andre Forbedringer det maatte

være rigtigt at give den; dernæst om, hvorvidt der, enten i

Forbindelse med Skolen i Bessestad eller særskilt fra denne,

f. Ex. i Reikavig, kunde organiseres en høiere Læreanstalt til

Uddannelse for dem af Landets geistlige og muligen tillige

medicinske Embedsmænd, som ikke have haft Leilighed til

ved Universitetet i Kjøbenhavn at erhverve en mere fuldstæn-

dig videnskabelig Dannelse, hvorved Directionen tillige for-

langte nøiagtigen opgivet, hvilke Omkostninger der vilde ud-

fordres saavel til Forbedringerne ved Skolen selv som til det

paatænkte høiere Institut.

I denne Betænkning, som Directionen modtog endnu i

Efteraaret 1838, meddeelte Stiftsøvrigheden først en udførlig

og klar Fremstilling af de Mangler, hvoraf den nuværende

Skoleindretning lider, af hvilke de fornemste ere: a) at der

savnes Garanti for Disciplinens Overholdelse, idet kun een

af Lærerne boer umiddelbart ved Skolen, og denne Lærers

Alder og literaire Sysler hindre ham i at fore tilbørligt Til-

syn med Disciplin, Orden og Reenlighed, hvilket netop her,

med Hensyn til det slette og indskrænkede Locale og Disciple-

nes fremrykkede Alder, er dobbelt nødvendigt. I denne Mangel

af Tilvænnelse til Reenlighed, Orden og udvortes Anstand

troede Stiftsøvrigheden at burde søge en vigtig Grund til, at

de islandske Præster ikke ere i Stand til at hæve dem til-

børligt over Almueklassen, hvilken Stiftsøvrighedens Forme-

ning Directionen ikke kan Andet end aldeles tiltræde, idet

den allerunderd. bemærker, at Skolens Disciple, der antages

i en ikke ung Alder, men næsten som voxne Mennesker, og

vel for det meste, hvad Dannelse angaaer, uden mindste For-

trin for den simpleste Almue, i Skolen have saa liden An-

ledning og "Veiledning til at vinde nogen egentlig Cultur og

finere Sæder, at det tvertimod maa befrygtes, at de der ned-
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synke til større Raahed og total Ubekjendtskab med en for 1844.

Embedsmænd passende Anstand og Levemaade; b) at der i 7, Juni.

Skolen ikke kan optages et tilstrækkeligt Antal Disciple, hvoraf—
følger, at Disciplene i stedse hovere Grad have en mere frem-

rykket Alder end der er tjenligt; c"] at Skolen kun har to

Klasser, hvori Hovedgrunden maa søges til det ringere Antal

af Discipliner der læres, og den længere Tid, Disciplene be-

høve til at gjennemgaae et fuldstændigt Cursus. Aarsagen

hertil ligger i det altfor indskrænkede Locale og Lærerperso-

nale. Forøgelse i begge disse Henseender er netop Hoved-

betingelsen for Indførelsen af en bedre Skoleunderviisnings-

plan; d) at den hele Indretning med Oeconomien, eller

Disciplenes Forpleining paa selve Skolen af en dertil antaget

Oeconomus, — hvilken dog umulig kan undgaaes saalænge

Skolen er paa Bessestad — gjor det yderst vanskeligt, næsten

umuligt, at al Anledning til Klage og Misfornbielse ganske

kan forebygges; e) at det hidtil har manglet paa de for-

nødne Opmuntringsmidler for Disciplene, idet der, navnligen

med Hensyn til Embedsansættelse, ikke gjøres Forskjel paa
den mere og mindre duelige, efterdi Examen paa engang skal

være ikke alene Embedsexamen, men tillige Finalexamen ved

Skolen, g der derfor ikke gives forskjellige Charakterer.

Med Hensyn til disse Manglers Afhjelpning bemærkede

Stiftsøvrigheden, hvorledes den ved Sagens Overveielse maatte

ledes til den Tvivl, om overhovedet Skolens fuldkomne Om-
organisation kunde iværksættes, saalænge den forblev paa

Bessestad, og om det ikke til alle Manglers Afhjelpning vilde

være nødvendigt at flytte den tilbage til Reikavig. Det blev

herved forelbbigen bemærket, at adskillige af Manglerne ikke

vilde kunne behbrigen afhjelpes, uden ved at forsøge dette ene

Middel; at Forskjellen i Omkostningerne ved Omorganisa-
tionen paa Bessestad og Flytningen til Reikavig vilde være

mmdre, end ved første Oiekast kunde synes, og at, om Man
end nu søgte at forskaffe Skolen den størst mulige Fuldkom-
menhed paa Bessestad, kunde dog let i Tiden den Anskuelse

gjøre sig gjeldende, at den burde flyttes til Reikavig, og saa-

ledes store Bekostninger blive spildte. Den vigtigste Mod-
grund mod Flytningen antoges det for, at udentvivl for 6ie-

blikket endnu Fleertallet af Landets Indvaanere vilde være
utilfredse med en saadan Foranstaltning, maaskee tildeels paa
Grund af de større Bekostninger, som en reenligere og an-

stændigere Paaklædning og Kostens Tilveiebringelse i Reikavig
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1841. vilde medføre; maaskee ogsaa fordi Mange holde for, at alle

7. Juni. Institutioner bdr isoleres og Embedsmændene boe afsondrede

—
- fra hverandre. Stiftsøvrigheden havde over dette Hovedspdrgs-

maal indhentet Betænkning fra 5 anseete islandske Embeds-

mænd, af hvilke de 2 i en særskilt Skrivelse havde fraraadet

Forflytningen, medens de 3 Andre havde anbefalet den.

Ved nu forst at yttre sig angaaende Omorganisationen

paa Bessestad, bemærkede Stiftsøvrigheden foreldbigen, at det

i saa Fald ikke vilde være muligt uden altfor stor Opoffrelse,

der bedre kunde anvendes til selve Skolens Tarv, at organi-

sere et fra denne adskilt hdiere Institut. Til et saadant havde

vel afddde Stiftamtmand Krieger i sin Tid angivet en Plan,

ved hvilken han havde beregnet Omkostningerne til 1350

Rbd., men denne Sum antog den nuværende Stiftsdvrighed ikke

for tilstrækkelig, og meente, at den aarlige Udgift snarere

burde ansættes til 2000 å 2500 Rbd. Hovedpunktet ved Sko-

lens Omorganisation maatte være Localets Udvidelse til 60

Disciple — istedetfor de nuværende 40 — og 3 Læsestuer,

hvorhos en 4de, hvis intet Seminarium eller hdiere Institut

blev oprettet, vilde være hdist dnskelig. Ved Skolen maatte

ansættes en Rector, en Overlærer og 3 Adjuncter, af hvilke 2

burde være ugifte, boe paa Skolen og nyde Kosten med Di-

sciplene. Ogsaa Overlæreren og den gifte Adjunct maatte

have Beboelsesleilighed paa Skolen. Efter denne Plan vilde

den nuværende Skolebygning være at anvende alene til Læse-

værelser, udvidet Sovelocale og maaskee Leilighed for den

ene ugifte Adjunct, og der behdvedes da en heel ny Bygning

til Spiseværelse, til Oeconomus' hele Leilighed og til Leilig*

heder for 2 gifte Lærere og en ugift Adjunct. En hertil pas-

sende Bygning at opføre af Bindingsværk og Muur antoges at

ville koste 10 a 12000 Rbd., hvorhos dog en saadan Bygning

vilde om 50 å 60 Aar kræve enten en Hovedreparation eller

Ombygning. Under disse Omstændigheder ansaae Stiftsøvrig-

heden det for en heldig ldee, som Stiftsprovsten og Land-

physikus — de to ovennævnte Embedsmænd, der havde er-

klæret sig imod Forflytningen — havde fremsat, at benytte

Bessestad Kirkes Bygning til Skolebygning. Denne, som til

Kirke er aldeles overflddig, er saa solid bygget, at Murene

ville staae bestandig, men den trænger til en Hovedrepara-

tion, der neppe vil koste mindre end 5000 Rbd. 5 naar der

desuden anvendtes andre 5000 Rbd. , vilde denne Bygning,

efter Stiftsdvrighedens Formening, kunne omdannes til et for-
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træffeligt Skolelocale, samt Plads til Disciplenes Sovekamre og 4844.
Sygestue, foruden Huusleilighed til de to ugifte Adjunkter; 7. junj t

den nuværende Skolebygning maatte da blive til Oekonomien, .

Spiseværelse til Disciplene og Huusleilighed for 2 gifte Lærere,

hvortil den med en Bekostning af mellem % og 3000 Rbd.

formentligen kunde indrettes. For en Bekostning af 8000

Rbd. for Skolens Vedkommende, eller, naar de 5000 Rbd. til

Kirkens Reparation regnes med, af 13000 Rbd., vilde altsaa

kunne erholdes et saa hensigtsmæssigt Locale, som man kunde

(3nske, og hvormed en Tommerbygning i Henseende til Varig-

hed ikke kunde sammenlignes. Det vilde da med et saadant

Locale og Lærerpersonale ikke være vanskeligt at ordne Under-
• • •

vnsningen overeensstemmende med den i de lærde Skoler i

Danmark indførte Plan. Theologi skulde alene læres dem,
der aspirerede til Præstekald, uden at gaae til KjBbenhavn,

hvilke kunde meddeles et Cursus af theologiske og philoso-

phiske Discipliner, medens de andre Disciple istedet derfor

kunde gives mere Underviisning i de levende Sprog, Dansk,
Tydsk og maaskee Fransk. Hine — theologiske Dimittender
~- burde gives 3 forskjellige Examenscharakterer, efter deres

Kundskaber i alle Discipliner. Omkostningerne til denne
Plans Udforelse vilde, foruden de ovennævnte 8000 eller 13000
Rbd. til det første Anlæg, alene belObe 522 Rbd. 77 Sk. aar-
lig mere end nu, dog i den første Tid noget mere, da de nu-

værende Lærere maatte beholde de dem nu tillagte hbiere Gager.

Stiftsøvrigheden gik dernæst over til at omhandle Skolens

Forflyttelse til Reikavig. Af de i det Foregaaende paapegede
væsentligste Mangler ved den nuværende Skole vilde en af
de fornemste, „Mangelen af tilstrækkelig Garanti for Opret-
holdelsen af Disciplin og Orden", bedst kunne afhjelpes ved
Forflytningen, hvorved det vilde blive muligt at organisere et

Forstanderskab, og hvorved deels Stiftsøvrighedens Tilsyn, deels
den offentlige Menings Control kom til. Hvad de med Oe-
conomiatet forbundne Ulemper angaaer, da vilde det maaskee
1 Re&'dvig være muligt ganske at undvære et saadant, og
selv i det Tilfælde, at dette ikke skulde lykkes, vilde det paa
en anden Side neppe være umuligt med ikke uforholdsmæs-

sige Omkostninger at indføre Oeconomiatet ogsaa her. Dog
tilstod Stiftsøvrigheden, at Vanskeligheden herved var en
Hovedbetænkelighed ved denne Plans Udførelse. Grundtræk-
ene af denne

, der omfattede saavel det høiere Institut som
Skolen, vare følgende: der maatte opføres en ny Skolebyg-
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1841. ning rned 4 Læsestuer, en Forsamlingsstue, Sovekamre for

7. Juni. ^ Disciple og 10 Seminarister, Beboelsesleilighed for 2 ugifte

— - Adjuncter og en Portner. Den hertil fornødne 2 Etages Byg-

ning af Kampesteens Grund-Muur vilde ikke kunne haves for

mindre end 25000 å 30000 Rbd.; men, naar den opførtes af

Bindingsværk og Muur med Paneel og Bræder — og bereg-

net paa Ombygning i 50 h 60 Aar — vilde den kunne haves

for 12 å 14000 Rbd. Af fornævnte 4 Læsestuer skulde de 3

være for Skolen, den l
d* for Seminariet ;

Forsamlingsværelset

behøvedes for begge Antalters Lærere, og kunde maaskee og

anvendes til Locale for Musik- og Gymnastikunderviisningen.

Lærerpersonalet ved Skolen maatte være det ovenanførte, og

Gageringen den samme; dog at de 3 første Lærere maatte

tilla>gges Huusleiepenge af 150 Rbd. for de to og 100 Rbd.

for den tredie. Derhos maatte 300 Rbd. bestemmes til der-

med at lønne Timelærere. Skolen maatte kunne rumme 60

Disciple, skjondt Sovested kun behøvedes til 40. Til at have

Tilsyn med de Berøringer, hvori Disciplene med Hensyn til

Kost, Logis, Omgang m. m. kunde komme til Byens Ind-

vaanere, samt med Skolens Oeconomi, Bygning o. s. v., skulde

organiseres et Forstanderskab, bestaaende af Byfogden, Dom-

kirkepræsten og Rector, der skulde staae under Overtilsyn

af Stiftsøvrigheden, og navnligen sørge for, at enhver Di-

scipel hos Familier, som dertil vare qualificerede , kunde for

passende Betaling erholde Kost og Logis o. s. v.

Ved en saadan Organisation vilde det ikke være vanske-

ligt med Skolen at forbinde en høiere Læreanstalt til de geist-

lige Embedsmænds flersidigere Uddannelse. Overlæreren kunde

nemlig, naar hans Timer i Skolen bleve ved Timelærernes

Hjelp noget indskrænkede, tillige fungere som Lector theolo-

giæ, ved at holde 1 å 2 Timers Foredrag daglig. Desuden

kunde Domkirkepræsten og Landphysikus holde hver 3 å 4

Timers Foredrag ugentlig, og blandt Skolens øvrige Lærere

eller andre Embedsmænd vilde det ikke være vanskeligt at

finde Nogen, der kunde docere en enkelt anden Videnskabs-

green, som Philosophi, Naturlære, Astronomi, Statistik o. s. v.,

hvilket saaledes nogenlunde kunde svare til det for den philo-

sophiske Examen ved Universitetet bestemte Cursus. At Læge-

videnskaben kunde foredrages saaledes, at der fra denne An-

stalt kunde erholdes medicinske Embedsmænd, kunde neppe

tænkes
5 dog formeente Stiftsøvrigheden, at ved et Foredrag

af Landphysikus, og et Selvstudium under hans Veiledning,
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vilde Enkelte kunne erhverve en saadan Kundskab i Elemen- 1841.

terne, at der efter en Prøvelse kunde meddeles dem en saa- 7. juni,

dan Licentia, som nu undertiden meddeles aldeles Ukyndige.

Et Cursus ved Seminariet skulde vare et Aar, Examen af-

holdes efter Skoleexamen, og ved denne, gives 3 Hovedcharak-

terer, der skulde komme i Betragtning ved Embedsansættelser.

Examen maatte efter et Aars Forlob kunne tages om. Semi-

nariet maatte staae i nøie Forbindelse med Skolen, og et An-

tal af Seminarister eller Academister maatte have Soveværelser

der, hvorhos det var meget ønskeligt , at der kunde faaes 4

eller 5 særskilte Stipendier for disse, med hvilke iøvrigt Forstan-

derskabet Intet skulde have at gjøre. Det specielle Tilsyn og Be-

styrelsen af Seminariet burde være hos Lector Theologiæ. og Dom-
kirkepræsten, under Stiftsøvrighedens Overtilsyn, hvem ogsaa den

fornødne Strafmyndighed mod Academisterne maatte tilkomme.

De aarlige Omkostninger ved den fra Bessestad til Reika-

vig forflyttede og der paa forommeldte Maade med en høi-

ere Undervisningsanstalt forbundne Skole, anslog Stiftsøvrig-

heden — foruden de ovenanførte 14000 Rbd. til Bygningens

Opførelse — for Skolens Vedkommende til 5580 Rbd., og for

den høiere Læreanstalts eller Seminariets til 1120 Rbd., ialt

6?00 Rbd., altsaa kun lidet over 500 Rbd. mere end den nu-

brende aarlige Udgift til Skolen alene, der, som ovenfor

anført, beløber 6195 Rbd. 50 Sk.; hvorved allerunderdanigst

bemærkes, at Aarsagen hvorfor, uagtet til den høiere Anstalt

er beregnet den nysnævnte ikke ubetydelige Udgift, desuagtet

den samlede Indretning er antaget at ville koste mindre end

Skolen alene, naar denne skulde reorganiseres paa Bessestad,

tigger deri, at Stiftsøvrigheden er gaaet ud fra den, som oven-

anført, om ikke aldeles sikkre
,

dog rimelige Forudsætning,
at det nuværende Oeconomiat ved Forflvttelsen vilde kunne
ganske ophæves. Stiftsøvrigheden gjorde endelig opmærksom
paa, deels at der desuden maatte tænkes paa de fornødne

Midler til Skolebygningens Hovedreparation eller Ombygning
1 sin Tid, deels paa den anden Side, at ved Forflyttelsen

kunde Bessestad Kirke nedlægges og den kongelige Kasse
derved befries fra en stor Byrde, samt at Gaarden Bessestad
1 sm Tid vilde kunne sælges 5 men Stiftsøvrigheden troede
ikke at den vilde kunne udbringes til mere end omtrent 3000
Rbd., ligesom den under alle Omstændigheder burde i det
første Decennium bortbygsles, for det Tilfælde, at det skulde
Nive nødvendigt at flytte Skolen tilbage , i hvilket Tilfælde
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1844. man dog ikke vilde have lidt et overordentlig stort Tab,

7. Juni. eftersom den nyopførte Bygning i Reikavig altid vilde beholde

-rv>r' en betydelig Værdi.

Efter at have modtaget denne Stiftsøvrighedens Betænk-

ning, tilskrev Directionen paany det kongelige Rentekammer,

og idet den troede, af de Grunde, som nedenfor skulle aller-

underdanigst anføres, at burde af de tvende af Stiftsøvrighe-

den fremsatte Alternativer erklære sig for Skolens Forflyttelse

til Reikavig, anbefalede den paa det indstændigste til Col-

legiet at udvirke Skolen de fornødne forøgede Ressourcer til

bemeldte Plans Iværksættelse. Paa samme Tid forlangte Di-

rectionen Consistoriums Betænkning over den fremsatte Plan

baade for Skolens Reorganisation og især for det projecterede

hoiere Institut , samt om der ikke maatte kunne afgives nogle

Stipendier fra Communitetet til Institutets Alumner.

Consistorium har ikke fundet noget Væsentligt ved Planen

at erindre, men erkjendt den i det Hele for hensigtsmæssig,

1 det mindste i Forhold til de Midler, som ere forhaanden

eller med Rimelighed kunde ventes, og det har, ligesom det

theologiske Facultet, formeent , at der var al Billighed for at

2 eller 3 Stipendier af Communitetet afgaves til de islandske

Seminarister, hvori Directionen ei heller kan andet end være enig.

Da det kongl. Rentekammer ansaae det rigtigst, forinden

videre i Sagen foretoges, at tilsende den Forsamling af is-

landske Embedsmænd, der ifølge allerhøieste Resolution af

22. August 1838 skulde i den paafølgende Sommer samles i

Reikavig, for at deliberere om islandske Anliggender, samtlige

de Forhandlinger, der havde fundet Sted i dette Anliggende,

og over Sagen begjære dens Betænkning og nærmere Yttring,

om ikke de Omkostninger, som i forbemeldte Henseende vilde

udfordres, eller i det mindste en Deel deraf, maatte kunne til—

veiebringes i Landet selv, tilskrev Directionen, efter Rente-

kammerets Begjæring, bemeldte Forsamling, og forlangte dens

Betænkning saavel angaaende Omkostningerne som angaaende

Hovedspørgsmaalet om Skolens Omorganisation paa Bessestad

eller Forflytning til Reikavig.

I sit den 4. Juli 1839 daterede Svar erklærede Forsam-

lingen ikke at vide nogensomhelst Udvei til i Island selv at

tilveiebringe nogen Andeel af de til Skolens Reorganisation

fornødne Bekostninger. I Henseende til Hovedspørgsmaalet

om, hvorledes Reorganisationen bør iværksættes, var Forsam-

lingen af deelte Meninger, idet Majoriteten (6 Medlemmer)
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sogte at forsvare Skolens Reorganisation paa sit nuværende 1841.

Sted og med den ovenangivne Forandring, medens Minoriteten 7. Juni.

(4 Medlemmer) forsvarede den modsatte Anskuelse, ogivrigen

tilraadede Forflyttelsen til Reikavig. Uagtet nu begge Partier

hver for sig havde anført meget vægtige Grunde for deres

Anskuelse, kunde Directionen dog ikke skjftnne rettere, end at

de af Minoriteten anførte Grunde for Skolens Forflyttelse vare

i det Hele af storre Vægt, og de derimod fremførte Indvend-

inger tildeels af mindre Betvdenhed. Da Directionen saaledes

ikke havde Grund til at forandre sin tidligere Anskuelse af

Sagen, tilskrev den i Henhold dertil paany Rentekammeret,

med Hensyn til de fornbdne Ressourcer til Reorganisationens

Iværksættelse.

Dette Collegium erklærede sig derefter med Directionen

enigt i at ansee denne Sag for at være af saa stor Vigtighed

for Island, at pecuniaire Opoflfrelser ikke burde være til Hinder

for at foranstalte de paatænkte Forbedringer paa den hensigts-

mæssigste Maade, hvorom imidlertid Kammeret, forinden det

videre Fornbdne afhandles med de Deputerede for Finantserne,

overlod til Directionen at brevvexle med det Danske Cancellie.

I den af dette Collegium, efter at være af Directionen

gjort bekjendt med hele Sagens Stilling, derefter afgivne Er-

klæring, var Collegiets Pluralitet kommet til det Resultat, at

overveiende Grunde syntes at tale for, for det første at be-

stemme sig for Skolens Reorganisation paa Bessestad, som
den Plan, der formentligen meest harmonerer med de nær-

værende Forholde og meest stemmer med den almindelige

Mening paa Island, og hvorved Manglerne ved den nuværende

Indretning i det Væsentlige ville kunne afhjælpes. Derimod
var Collegiets Minoritet med Stiftamtmanden og den betydelige

Minoritet i den islandske Forsamling og med denne Direction

enig i, at Skolen hellere biSr forlægges til Reikavig, hvilket

Minoriteten, i Særdeleshed naar man vil vente, at den tillige

som hoiere Læreanstalt for vordende Præster paa Island skal

kunne skaffe nogen sand Nytte, ansaae for ubetinget no'dven-
digt. Icivrigt bemærkede Cancelliet, at den stSrre eller mindre
Bekostning, som de forskjellige Planer ville medføre, ikkebbr
være Hovedmotivet ved Valget, især da de ældre Forandringer
med Bispestolene og de dertil knyttede lærde Skoler neppe
have været heldige eller vel overveiede, og Regjeringen derfor

udentvivl b«r tilskyde hvad der behOves, for omsider at bringe
et nogenlunde godt Resultat ud deraf.
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184-1. Efter at denne Cancelliets Erklæring herfra var bleven

7. Juni. Rentekammeret meddeelt, har dette Collegium nu, ved en Skri-

^"^••^ • velse af 6. Marts d. A., underrettet Directionen om, at det

derefter har henvendt sig, navnligen med Hensyn til de for-

øgede Udgifter, som Skolens Reorganisation og eventuelle For-

flyttelse til Reikavig vil medføre, til Finantsdeputationen, som

derefter, næst at melde, at Samme ikke har Noget at erindre

imod den paatænkte Separation af Bessestad Skoles Midler,

hvorved Skolens Forhold til Jordebogskassen for Fremtiden

skulde ophbre, har erklæret sig enig i, hvad der under den

foregaaende Brevvexling allerede er udtalt, baade som denne

Directions og Cancelliets saavel som Rentekammerets Formening

om Sagen, at nemlig den storre eller mindre Bekostning, der

udfordres, eftersom Skolen forbliver paa Bessestad eller for-

flyttes til Reikavig, ikke bor være det afgjftrende Motiv ved

Valget mellem disse Alternativer. Men i Forbindelse hermed

er dog tillige yttret, at Forskjellen mellem Udgifterne dog mu-

ligen kunde blive saa stor, at den fortjente at komme med

under Beregning ved Afgjcjreisen af dette Anliggende, hvorom

de kyndigste Mænd ere af aldeles modsat Mening, og at der

i denne Henseende vel kunde være Anledning til at foranstalte

underscigt paany, om ogsaa alle de Udgifter, som vilde flyde

af Skolens Forflyttelse, ere komne med under Beregning ved

den anstillede Calcule. Ved at henstille denne sidste Bemærk-

ning til Directionens nærmere Overveielse, har Rentekammeret

tillige tilfoiet, at, forsaavidt Cancelliet i dets nysnævnte Skri-

velse har yttret den Formening, at nogen Besparelse i Ud-

giften ved de fornbdne Bygninger vilde være forbundet med

Valget af Bessestad og Indretning af den derværende Kirke

til Skolelocale, idet nemlig af de 13,000 Rbd., som da vilde

medgaae, de 5000 Rbd. ellers maatte anvendes til en Hovedre-

' paration paa Kirken, hvorefter den egentlige Udgift for Skolen

ikkun vilde blive 8000 Rbd., da synes hele den nysnævnte

Udgift af 13,000 Rbd. under alle Omstændigheder nærmest at

maatte vedkomme Skolens Conto, eftersom den ommeldte

Hovedreparation paa Kirken sandsynligviis kunde bortfalde,

ogsaa naar Skolen flyttedes til Reikavig, idet Kammeret ikke

skjbnner rettere, end at naar Kirken uden Ulempe kan ned-

lægges for at anvendes til Skolelocale, saa maa der ogsaa

være al Anledning til at nedlægge samme i det Tilfælde, at

Skolen og dermed en Deel af Menigheden forflyttes derfra.
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Uagtet nu den kgl. Finants-Deputation har troet, at der, 184-1.

I forinden endelig Bestemmelse tages angaaende Maaden, hvor- 7. Juni.

paa Besscstad Skoles Reorganisation bor iværksættes, og an-

gaaende Tilveiebringelsen af de dertil fornodne Ressourcer,

burde indhentes yderligere Oplysning angaaende de Omkost-

ninger, som de tvende alternative Forslag vilde medføre, kan

Directionen ikke skjbnne, at det kan være fornodent eller

1 hensigtsmæssigt at foretage Noget videre med Hensyn til saa-

jj
dan yderligere Oplysnings Tilveiebringelse ; da nemlig Stifts-

øvrigheden, som har haft den noiagtigste Kundskab til Local-

forholdene, selv har meddcelt de modtagne Oplysninger og

anstillet de didhdrende Beregninger, og Forsamlingen af de

islandske Embedsmænd, hvem Stiftsøvrighedens Forslag in

originali har været tilstillet, ikke har fundet Noget i det Væ-
sentlige mod dennes Calculer at erindre, maa Directionen an-

tage, at der i denne Henseende haves al den Vished, som
ved en saa betydelig Forandring og under de locale Forholde

paa Island i Forveien kan haves, og om der end i Udførelsen

skulde vise sig nogen Difference, turde det være et stort

Spdrgsmaal, om det i alt Fald vilde være muligt at undgaae

saadant, og om herpaa kan ligge nogen Magt ; thi da, som
af Finantsdeputationen saavel som af de tre andre Collegier,

mellem hvilke Sagen har været forhandlet, er erkjendt, den

stbrre eller mindre Bekostning ikke bbr være det afgjbrende

Motiv i denne vigtige Sag, maa Directionen antage, at den

nærmere Oplysning i den forommeldte Henseende, som muligen,

nien ikke sandsynligen , vilde kunne erhverves ved ny Brev-
vexling med Stiftsøvrigheden , ikke bb*r komme i Betragtning
mod det Ophold, Sagen derved vilde lide, idet rimeligviis

Skolens nu i saa lang en Tid hbist paatn -ngende Reorganisa-
tion derved vilde blive udsat et Aar længere. Directionen

troer saameget mere at burde erklære sig imod Sagens Ud-
sættelse efter nye Erklæringers Indhentelse fra Island, som
den nærer den Overbeviisning, at de Grunde, der tale for

Skolens Forflyttelse til Reikavig, fremfor dens Reorganisation
paa Bessestad, ere saa afgjbrende, at selv en langt betydeli-

gere Forskjel i Omkostningerne ved de tvende alternative Planer,
hvis en saadan skulde kunne oplyses at ville finde Sted, efter

* Directionens allerunderdanigste Formening ikke burde komme
i Betragtning.

I Henseende til dette Hovedspbrgsmaal skal Directionen
tillade sig allerunderdanigst at bemærke , at de af Stiftsbvrig-
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1841. heden udviklede Mangler ved den nuværende Skoleindretning

7. Juni. ere aI en saadan Beskaffenhed, at detmaa ansees for at være

af den yderste Vigtighed, at de, hvis det er muligt, fra Grun-

den af og snart afhjelpes. Men dette vil neppe kunne skee

ved den foreslaaede Reorganisation paa Bessestad. Thi om
end Noget kunde vindes ved de af Stiftsøvrigheden foreslaaede

Forbedringer paa det nuværende Sted, om end den foreslaaede

Forbedring og Udvidelse af Skolelocalet og Skoleunderviisnin-

gen, den Omstændighed, at et Par Adjuncter gaves Logis i

selve Skolen og et Par andre tæt ved den, samt at nogle af

Lærerne spiste ved Elevernes Bord o. s. v., vilde kunne fore-

bygge den i høieste Maade uanstændige Forfatning, hvori de

nu befinde dem; saa vil dog, saavidt Directionen skjønner,

Stedets isolerede Beliggenhed stedse blive en væsentlig Hin-

dring for at virke noget Betydeligt til at give Eleverne Smag

for en Levemaade og Omgangstone, der anstaaer videnskabeligt

dannede Mennesker. Det maa upaatvivlelig, som ogsaa af

Minoriteten i de islandske Embedsmænds Forsamling er frem-

hævet, være af den største Vigtighed, hos Disciplene at kunne

vække Sands for udvortes Anstand, for Orden og Nøiagtighed

i Alt, hvad de foretage sig, for det Velanstændige og Sømme-

lige i det Hele, hvilken Sands der er god Foie til at antage

meget lettere at kunne vækkes paa et Sted som Reikavig,

hvor der er langt mere Leilighed til at see og omgaaes med

dannede Mennesker, og hvor der i alt Fald findes en Sam-

ling af Landets høiere Embedsmænd, end paa et isoleret Sted

som Bessestad. Fordelen heraf vilde ogsaa nødvendigen vise

sig i den moralske Indflydelse, som Opholdet i Reikavig frem-

for det isolerede Bessestad upaatvivlelig vilde udøve paa Sko-

lens Lærere, saavel som i den lettere Adgang til at faae endeel

af Underviisningen besørget af oftere vexlende Timelærere.

Alene af denne Grund maatte Directionen være tilbøielig til

at ansee det som rigtigt, at gjengive Skolen dens engang af

Kongen bestemte Sæde i Reikavig, hvorved det udentvivl

netop maa ansees som en meget vigtig Omstændighed, at den

nuværende Skoleindretning paa Bessestad, ifølge den oven

allerunderdanigst anførte kongel. Resol. af 17. Mai 1805, netop

kun skulde være at betragte som en Interimsskole, indtil det

paatænkte nye Skoleinstitut paa Island kunde organiseres.

Men til den nylig allerunderdanigst anførte Hovedgrund kom-

mer en anden særdeles væsentlig Betragtning, den nemlig, at

her ikke er Tale om en Reform af Skolen, alene som saadan,
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men at det ogsaa gjælder om et andet for Islands Interesser 1841.
ikke mindre vigtigt Anliggende, nemlig en Dannelsesanstalt 7. Juni.

tor den overveiende Pluralitet af Landets geistlige Embeds- ' ^^^^
mænd, af hvilke, efter de locale Forholde, ikkun meget Faa
kunne ventes at erholde en fuldstændigere Dannelse ved Kjø-

benhavns Universitet 5 hvorfor det ogsaa ved Skolens interi-

mistiske Indretning paa Bessestad var Hensigten, at Disciplene,

indtil det nye fuldstændige Skoleinstitut kunde blive organi-

seret, skulde i Skolen kunne erholde en saadan hdiere Ud-
dannelse, hvilken Hensigt dog ikkun meget ufuldkomment er

bleven opnaaet. En saadan hoiere Dannelsesanstalt eller Se-

minarium er derfor af overordentlig "Vigtighed for Landet,

hvilket ogsaa det kongelige danske Cancellie tidligere, som
ovenfor allerunderdanigst bemærket, fuldkommen har erkjendt,

uagtet Collegiets Majoritet i dets seneste Skrivelse ikke har

berbrt denne Gjenstand. Men det er af Stiftsøvrigheden til—

strækkeligen oplyst, at en saadan Anstalt deels ikke uden

med uforholdsmæssige Omkostninger, deels ikke engang paa
en tilfredsstillende Maade vilde kunne forbindes med Skolen,

saalænge denne forbliver paa Bessestad
,
og Directionen er af

den allerunderdanigste Formening, at Hensynet hertil alene

burde gjb're Udslaget, om Sagen end ellers kunde være tvivl-

som. Efter hvad saaledes er allerunderdanigst forklaret, kan

Directionen ikke dele den af det kongelige danske Cancellies

Majoritet yttrede Formening, at Manglerne ved den nuværende

Skoleindretning i det Væsentlige vilde kunne afhjelpes ved

Skolens Reorganisation paa Bessestad, idet tvertimod de tvende

nylig omtalte allervæsentligste Mangler ingenlunde vilde kunne

afhjelpes undtagen ved Skolens Henflytning til Reikavig. For-,

saavidt Cancelliets Majoritet fremdeles har yttret, at Reorgani-

sationen paa Bessestad meest harmonerer med de nærværende

Forholde og meest stemmer med den almindelige Mening paa

Island, da skal Directionen allerunderdanigst bemærke, at det

< netop synes at være Spb'rgsmaalet , om der ikke nu ved den

foreslaaede mere gjennemgribende Forandring af Skolens hid-

tilværende Indretning bb'r gjbres en Begyndelse til en væsent-

lig Forandring i de hidtil værende Forholde, hvorved Direc-

tionen ikke kan tilbageholde den Anskuelse, at det for

Islands Interesser overhovedet turde ansees som hbist fordeel-

agtigt, at flere oplyste og videnskabeligt dannede Mænd samles

i Reikavig, og at saaledes upaatvivlelig , i Tilfælde af For-

flytningen, Skolens og de fleste Autoriteters Sæde i Reikavig

XII. li. 9
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1841. maatte virke gjensidigen foi deelagtigt paa hverandre. Hvad

7. Juni. Stemningen paa Island angaaer, har allerede Stiftsøvrigheden

- som oven allerunderdanigst bemærket
,
indrømmet, at denne

for Oieblikket vilde være imod Forflytningen, og dette er

vistnok et ikke ubetydeligt Argument, hvilket imidlertid dog

synes at tabe den største Deel af sin "Vægt, naar det betænkes,

at af de islandske Embedsmænd, som have yttret sig i Sagen,

deels tidligere efter Stiftsøvrighedens Opfordring, deels som

Medlemmer af den Reikavigske Forsamling, have 6, foruden

Biskoppen, erkla>ret sig imod Forflytningen, men 5, foruden

Stiftamtmanden, for denne Foranstaltning. Da saaledes begge de

modsatte Anskuelser have fundet næsten lige talrige Forsvarere

blandt disse Embedsmænd, der vel maae ansees som de kyn-

digste og dygtigste Repræsentanter for den islandske Befolk-

ning, synes der ikke med Fbie at burde hentes nogen Mod-

grund mod den omhandlede Foranstaltning fra Stemningen

paa Island, i Særdeleshed naar det betænkes, hvor let enhver

væsentlig Forandring i det hidtil Bestaaende moder Opposi-

tion hos den almindelige Mand. Hvad de (ivrige egentlige

Modgrunde angaaer, som Forsamlingens Majoritet og de An-

dre, der have yttret sig imod Forflytningen, have opstillet,

da forekomme disse Directionen at Være endnu langt svagere

og ingenlunde istand til at svække de ovennævnte tvende

efter Directionens Overbeviisning afgjorende Grunde for Sko-

lens Henflytning til Reikavig. De gaae fornemmelig ud paa,

at Oeconomiatet ved Skolen, som formeentligen ikke vilde

kunne undværes, i Reikavig vilde være langt vanskeligere og

kostbarere at indrette end paa Bessestad, hvor der haves den

hertil fornødne Jord ; at med Hensyn hertil Disciplenes Un-

derholdning i Skolen vilde blive langt kostbarere for vedkom-

mende Forældre, og derved Adgangen til Skolen blive van-

skeligere for de Uformuende end hidtil; at Disciplene let

kunne ved Opholdet i Reikavig blive vante til en finere og

kostbarere Levemaade, end de vilde kunne vedligeholde i deres

senere Stilling, hvorved de saaledes vilde kunne faae Afsmag

for denne, og vanskeligere opfylde deres Bestemmelse paa en

tilfredsstillende Maadej og at der netop lettelig i Reikavig

vilde kunne forefalde megen Omgang, som ikke var til Gavn

for Disciplene og deres Moralitet. Hvad imidlertid Oecono-

miatet angaaer, har det modsatte Parti vel indrommet, at

dette vil være den største Vanskelighed ved Skolens Forflyt-

ning, men det er dog, saavidt Directionen skjønner, aldeles
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tilstrækkelig oplyst, deels at der er al Sandsynlighed for, at 1841.

I
Oeconomiatet , i det mindste for den allerstørste Deel, vil 7. Juni.

kunne aldeles undværes , deels at , forsaavidt det endnu til- " - ,f
~

"

deels maa vedblive, vil det kunne indrettes uden nogen ufor-

holdsmæssig eller overdreven Bekostning, og udentvivl paa

en langt hensigtsmæssigere Maade end hidtil. At det vil

!
blive kostbarere for nogle Forældre at holde deres Sbnner i

l Reikavig end hidtil paa Bessestad, er vel muligt 5 men da

altid nogle Forældre hertil ville have Evne, og da der uden-

tvivl ved Stipendiernes Uddeling vil blive taget alt tilbørligt

Hensyn til Forældrenes større og mindre Trang, synes denne

[
Omstændighed ikke at kunne være afgjorende. At Disciplene

I 1 Reikavig skulde blive forvænte i Henseende til Levemaaden,

[
er vistnok ikke med Grund at befrygte 5 thi ligesom der ved

Skolens Indretning der vil kunne tages langt mere Hensyn

\
end hidtil til deres forskjellige oeconomiske Vilkaar, saaledes

er det af dem, der tilraade Forflytningen, meget rigtigen be-

;
mærket, at Disciplene, paa Grund af de lange Ferier, i hvilke

de sædvanligen besøge deres Familier, vedblive at staae i en

saa nøie Forbindelse med disse, at de ikke lettelig ville kunne

i glemme deres tilvante Levemaade. Hvad endeligen Frygten

i *or slet Omgang for Disciplene angaaer, da turde denne være

den mindst grundede af hine Indvendinger, da upaatvivlelig i

|

Reikavig ligesaavel som ved de lærde Skoler her i Landet

I baade Lærernes Tilsyn og den Control, der uden Vanskelig-

ned vilde kunne fores med Disciplenes Anbringelse i private

t Huse og med deres Opførsel udenfor Skolen, vilde være en

tilstrækkelig Modvægt mod hiint befrygtede Onde.

I En Betragtning, som vistnok ikke bør blive uden Ind-

flydelse paa Sagens Afgjørelse, er ogsaa den af Stiftsøvrig-

I beden fremsatte Bemærkning, at, om Man end nu søgte at

I forskaffe Skolen den størst mulige Fuldkommenhed paa Bes-

!

gestad, kunde dog let i Tiden den Anskuelse gjøre sig gjel

dende, at den bør forflyttes til Reikavig, og derved store

bekostninger blive spildte, da derimod i det modsatte Til-

I
fcelde, hvilket dog vistnok maa ansees som aldeles usandsyn-

^ ^gt, hvis Erfaring nemlig skulde vise, at Skolen ikke kunde

I

trives i Reikavig og den altsaa maatte flyttes tilbage igjen,

i
Jkke derved vilde foraarsages et større Tab end nogle faa

tusinde Rbd. , efterdi den nyopførte Bygning i Reikavig altid

vilde beholde en betydelig Værdi,

.'i 9*

k
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\ 84i . . Hvad endelig angaaer de pecuniaire Midler, som ville ud-

7. Juni, fordres, hvilketsomhelst af de tvende Alternativer der end

— ' maatte blive foretrukket, da kan Forskjellen i denne Henseende

saa meget mindre foraarsage nogen Vanskelighed, som Om-
kostningerne, efter hvad af Stiftsøvrigheden er antaget, uden

heri at have mødt nogen væsentlig Modsigelse, i begge Til-

fælde vil være omtrent lige. Til Reorganisationen paa Besse-

stad vil nemlig efter bemeldte Angivelse, saaledes som ovenfor

er allerunderd. bemærket, udfordres en Udgift engang for alle

til Bygningernes Istandsættelse og Udvidelse af omtrent 13,000

Rbd. ; thi naar det kgl. Danske Cancellie har anført, at de

5000 Rbd. af denne Sum, som Kirkens Reparation alligevel

vilde koste, som ikke vedkommende Skolen, maatte fraregnes,

kan Directionen ligesaa lidet som det kgl. Rentekammer skjonne,

at en saadan Betragtning kan gives Medhold, eftersom be-

meldte Sum baade vilde kunne siges i dette Tilfælde virkelig

at anvendes for Skolen, og i det modsatte Tilfælde vilde kunne

ganske spares, da Kirken, hvis den nu er overflødig, vel endnu

mere maatte blive dette, naar en saa betydelig Deel af Menig-

heden, som hele Skolens Personale, flyttedes bort. Til Skolens

Henflytning til Reikavig vil som første Udlæg ikke fordres

mere end 12 til 14,000 Rbd., altsaa rimeligviis under ingen

Omstændigheder mere end ved Reorganisationen paa Bessestad,

men sandsynligviis endog betydeligt mindre, forudsat nemlig,

at den nuværende Skolebygning kunde blive bortsolgt for 3000

Rbd. Det er altsaa egentlig kun den Omstændighed, der i

Tilfælde af Forflytningen kunde synes at ville gjøre Anlægget

noget kostbarere, at der, naar en Bindingsværks Bygning blev

opført , vilde om * 50 å 60 Aar udfordres en maaskee ligesaa

stor Kapital til dennes Ombygning. Da imidlertid en saadan

Kapital vilde rigeligen indvindes ved hertil at henlægge 100

Rbd. aarlig, men den aarlige Udgift til Skolens Fornødenheder,

i Tilfælde af Forflytningen til Reikavig, endog er anslaaet om-
trent 20 Rbd. mindre, end hvis Skolen skulde reorganiseres

paa Bessestad, vil saaledes den hele Forskjel reduceres til 80

Rbd. aarlig, hvilken endog ved ProvenUet for den nuværende

Skolebygnings Salg let kan aldeles forsvinde. Men selv om
denne eller endog en større Forskjel, enten i Henseende til

den til det første Anlæg fornødne Kapital eller til den aarlige

forøgede Indtægt, som Skolen ved begge de alternative Planer

vil behøve, virkelig skulde finde Sted, formener Directionen

allerunderdanigst, saaledes som ogsaa baade Cancelliet, Rente-
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kammeret og Finantsdeputationen have erkjendt, at en saadan 1841.
Forskjel ingenlunde bor komme i væsentlig Betragtning, og da 7 junj

Fordelene af Skolens Forflytning til Reikavig, af de nylig aller-

underdanigst fremsatte Grunde, forekomme Directionen aldeles

overveiende, troer den saaledes at burde allerunderd. andrage

paa, at dette Alternativ allern. maatte blive foretrukket, og
de dertil fornødne Ressourcer allern. forundte Skolen. Disse

ville, efter hvad i det Foregaaende er forklaret, udgjGre 12 å

14,000 Rbd. engang for alle, og omtrent 1700 Rbd. aarlig, for-

uden de Skolen hidtil tillagte Indtægter, hvorved dog allerund.

bemærkes, at af sidstnævnte Belbb er alene en Sum af 504

Rod. 27 Sk. en Forogelse af Skolens hidtilværende Behov,
da den allerede efter sine hidtil hafte Fornodenheder har en

aarlig Underbalance af 1235 Rbd. 69 Sk. Da imidlertid de

anstillede Calculer efter Omstændighederne ikke kunne antages

at være saa aldeles paalidelige, at det jo muligen ved Ud-
førelsen kunde vise sig, at der vilde behoves noget Mere, end
der er beregnet enten i Anlægskapitalen eller i den aarlige

Udgift, bor Directionen allerund. andrage paa, at de Summer,
der maatte blive allernaad. bestemte til dette Oiemed, enten
maatte blive ansatte noget rundeligere end efter den forelbbige

^alcul
? forsaavidt det ikke maatte befindes hensigtsmæssigst

uden nogen bestemt Indskrænkning at anvise de forogede Res-

sourcer, som til den nye Indretning maatte udfordres.

Da disse Ressourcer, saaledes som ovenfor er allerunderd.

udviklet, ikke med Billighed vilde kunne paalægges den al-

mindelige Skolefond, der heller ikke engang vilde være istand
t] l at udrede dem, uden at blive utilstrækkelig til at opfylde
Sln egen Bestemmelse, hvorimod alle Omstændigheder synes
Paa det stærkeste at tale for, at den kgl. islandske Jordebogs-
kasse eller Finantskassen kommer Bessestad Skole i dens nu-
værende trængende Forfatning til Hjælp, hvorved ogsaa først

det i det kgl. Reskript af 2. Oktbr. 1801 udtrykkelig angivne
0lemed med Salget af Holums Bispestols Jorder, og bestemte
kgl. Tilsagn om en væsentlig Forbedring af det lærde Skole-

væsen paa Island, vil kunne blive opf> ldt, tor Directionen nære
den allerund. Forventning, at Deres Majestæt ikke nu vil und-
drage bemeldte Skole det fornbdne Tilskud af Finantskassen
hl de i det Foregaaende allerund. angivne, nu i saa lang en
Tid og i saa hol en Grad paatrængende Forbedringer, og Di-

rectionen t(5r med saa meget mere Tillid nære en saadan For-

haabning, da saavel det kgl. Rentekammer som de Deputerede
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1 841. for Finantserne synes at have været enige i allerund. at til—

7. Juni raade Bevilgelsen af et saadant Tilskud, saasnart det først er

— bleven bestemt, paa hvilken Maade Skolens Reorganisation

skal iværksættes, ligesom og det kgl. Danske Cancellie har

paa det Bestemteste erkjendt Vigtigheden og Nbdvendigheden

af, at iværksætte de paatænkte Forbedringer ved Skolen.

Saafremt det maatte behage Deres Majestæt alJern. at be-

vilge de til Skolens Reform fornodne Ressourcer og bifalde

dens Reorganisation, i Overeensstemmelse med Directionens

allerund. Forslag, skal Directionen senere tillade sig allerund.

at fremlægge en nærmere udarbeidet Plan til det nye Skole-

institut, baseret paa de af Stiftsøvrigheden forelbbigen frem-

satte Grundtræk, til allerhbieste Approbation.

Ifblge Alt, hvad i det Foregaaende er allerund. forklaret og

udviklet, indstiller Directionen : 1) om det maa allern. bifaldes,

at den lærde Skole paa Bessestad maa forflyttes fra dette Sted

til Reikavig, og der indrettes efter en udvidet Plan, saaledes,

at et Seminarium eller hbiere Læreanstalt for Landets tilkom-

mende Embedsmænd dermed sættes i Forbindelse, alt efter de

af Islands Stiftsov righed fremsatte, i det Foregaaende allerund.

forklarede Grundtræk ; — 2) om der til Brug for det nye

Skoleinstitut i Reikavig maa opfbres en ny To-Etages Bygning

af Bindingsværk og Muur, udvendig og indvendig beklædt med

Bræder, medens den nuværende Skolebygning paa Bessestad

med tilliggende Jorder blive indtil videre at bortbygsle for

Skolens Regning ; — 3J om den lærde Skoles Midler, som

hidtil have indestaaet i den islandske Jordebogskasse, maae

adskilles fra denne, efter den af det kgl. Rentekammer alle-

rede forelbbigen foranstaltede Opgjbrelse, og om de til de

under Nr. 1 og 2 allerund. foreslaaede Forandringer derefter

endnu manglende Ressourcer maae allernaad. bevilges af den

kongel. Finantskasse. — Univ. Dir. Forestill. 1841, Nr. 2173.

Ny Colleg. Tid. 1841, S. 521-536 (med Motiver). Algreen-

Ussings Reskriptsamling 1841, S. 108—109. Selmer. Kjøben-

havns Universitets Aarb. 1844, S. 234—236. — Islandsk:

Ny Félagsrit II, 144—145. Discussioner om Skolesagen i Tib-

indi fra nefndarfundum l'slenzkra embættismanna 1839, S. 17,

19, 47-48, 72-110; jevnf. Ny Félagsr. II, 67-167.

Vi bifalde allern., at den lærde Skole paa Besse-

stad maa forlægges til Keikiavig, og der indrettes efter

en mere udvidet Plan, i Forbindelse med et Pastoral-

r

L
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seminarium, hvilken Plan Vor Direction for Universi-

tetet og de lærde Skoler har allerund. at forelægge Os,

efter at der er forfattet Tegning til den fornodne Byg-

ning og Overslag over Omkostningerne.

Derhos ville Vi allern. have Directionen paalagt, at

correspondere med Finantsdeputationen om, hvorvidt

bemeldte Omkostninger kunde tilvejebringes ved Ud-

tælling af Renterne af de af Bessestad Skoles Midler,

som indestaae i den islandske Jordebogskasse, tillige-

med videre bestemte aarlige Tilskud, hvorved Bort-

bygslingen af Bessestad Gaard og Jorder vil komme i

Regning; og kunde det tages i Overveielse, om ikke

de islandske Collectpenges Overskud kunde anvendes

til dette Formaal. — Kjobenhavn den 7. Juni 1841.

1841.

7. Juni

Cancellie - Circulaire til samtlige Biskopper i 12. Juni.

Danmark og Island, ang. Bonnen for Kongehuset.

Khavn den 12. Juni 1841. — Publiceret i Synodal-

ibrsamlingen i Reykjavik i Juli 1842. — Canc. 1. Departem.

Brevb. 1841, Nr. 2478-2485.

Efter at Cancelliet i Anledning af Hans kgl. I loihed

Kronprindsens Formæling har nedlagt allerund. Fore-

stilling angaaende den Maade, hvorpaa der i den be-

falede Kirkebon skal bedes for Kongen og det kongel.

Huus, har det behaget Hans Maj*, allern. at bifalde, at

efter at der er bedet for Hans Maj 4

.
Kong Christian den

Ottende, skal der bedes for Hds. Maj 1

. Dronning Caro-

line Amalia, for Hds. Maj*. Enkedronningen Marie Sophie

Frederikke, for Hans kgl. Hdihed. Kronprinds Frederik

Carl Christian og Gemalinde, Hds. kgl. Hoihed Kron-

prindsesse Caroline Charlotte Mariane, for Hans kongl.

Hoihed Prinds Frederik Ferdinand og Gemalinde, Hds.

kgl. Hoihed Prindsesse Caroline, samt de o'vrige kgl.

Prindsesser og det samtlige kgl. Arvehuus.

Hvilket tjenstl. tilmeldes Deres Hoiærv. til behage-

lig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse i Deres
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1841. Embedsdistrikt. — Del kongel. Danske Canoellie den

ttt^ 12. juni iH4i.
12. Jum.

13. juni. Skibsfart-Convention imellem Kongen af Dan-

mark og Belgiernes Konge. Khavn den 13. Juni

1841. — Denne Convention er bekjendtgjort ved kongelig

Plakat for Danmark 27. Oktbr. 1841, emaneret igjennem Can-

celliet. — Original-Aftryk hos Schultz, 8 Sider i 4*°. Qvart-

Forr. for 1841, S. 142-147. Ny Coll. Tid. for 1841, S. 860—

863. Schou XXIII, 376-379, jevnf. S. 444-445.

Skibsfart-Convention imellem Hans Majestæt Kongen

af Danmark og Hans Majestæt Belgiernes Konge.

Da det er Hans Maj*. Kongen af Danmark og Hans

Maj*. Belgiernes Konge i lige hbi Grad magtpaaliggende

at lette Handelsforbindelserne imellem deres respective

Undersaalter, og da de ere overbeviste om, at Intet

mere vilde bidrage til Opnaaelsen af deres fælles On-

sker i denne Henseende, end at simplificere og egali-

sere de Anordninger, som med Hensyn til begge Rigers

Skibsfart for Oieblikket ere i Kraft, ved gjensidig Af-

skaffelse af alle differentielle Afgifter, som enten under

Navn af Laste-Penge, eller som Lods-, Bbie-, Fyr-, Bol-

værks- og andre lignende Afgifter i den ene Nations

Havne svares af Drægtigheden af den andens Skibe,

have de anseet det for passende i delte Oiemed at

slutte en Convention.

Til denne Ende have de udnævnt til deres Befuld-

mægtigede: Hans Majestæt Kongen af Danmark: Sin

Geheime- Statsminister, Hr. Hans Krabbe-Carisius, Chef

for Departementet for de udenlandske Sager, Ridder

af Elephanten, Storkors af Dannebrog og Dannebrogs-

mand, Storkors af den Oslerrigske Leopolds- Orden,

Ridder af den Russiske Alexander Newsky- Orden og

af St. Anna -Ordenens anden Klasse i Brillanter, Stor-

kors af den Spanske Carl 111. Orden; og Hans Maje-

stæt Belgiernes Konge: Sin Chargé d'affaires ved det
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Danske Hof, Ør. Carl Guslav Ghislain Marie, Greve af 1844.

Marnix, Medlem af Provindsial - Raadet i Antverpen; 13. Juni.

hvilke, efter at have udvexlet deres Fuldmagter, som

ere blevne befundne i god og rigtig Form, have forenet

sig om fblgende Artikler:

Art. I. Fra Udvexlingen af Ratificationerne af nær-

værende Convention at regne skulle Belgiske Skibe,

som med Ladning eller i Ballast anlbbe Havne, Floder,

Rhede, Ankerpladse, eller andre hvilkesomhelst Steder

i Danmark, eller som drive Kysthandel fra Havn til

Havn, hvorfra de end komme og hvorhen de end ere

bestemte, ved deres Ankomst, ved deres Bortgang og

under deres Ophold, behandles paa samme Fod, som

de nationale Skibe, med Hensyn til Laste-Penge, Lods-,

Bbie-, Bolværks-, Havne-, Rhed-. Sluse-, Quarantaine-

Afgifter, Expeditions- eller Embeds- Gebyrer, Patent-,

Pakhus- eller Oplags- Gebyrer, og i Almindelighed i

Henseende til alle mulige Afgifter eller Gebyrer, som

hvile paa Skibet eller Besætningen, hvad enten disse

Afgifter hæves af Provindser, Distrikter eller Gommuner,

eller offentlige eller private Stiftelser eller af Corpora-

tioner. — Paa den anden Side skal det Samme gjelde

tøed Hensyn til Danske Skibe, som befare eller drive

Kysthandel i Havne, Rhede, Floder, Ankerpladse eller

Paa hvilkesomhelst andre Steder i Belgien. — Den gjen-

sidige Befbielse til at drive Kysthandel fra Havn til Havn
skal rette sig efter de Love og Anordninger, som re-

spective ere gjeldende i de hbie conlraherende Parters

Stater.

Art. II. Som Danske og Belgiske Skibe skulle de
aosees, som seile under deres Nations Flag, og som
ere forsynede med de Skibspapirer og Certificater,

SOm ved de tvende Staters respective Lovgivning ud-

fordres for at constatere Nationaliteten.

Art. III. I AH, hvad der angaaer Skibenes Ligge-

plads, deres Laden eller Lossen i den ene af de to

Staters Havne, Rhede, Bassiner eller Ankersteder, og i
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1841. Almindelighed med Hensyn til alleslogs Formaliteter,

13. Juni. som Handelsskibe, deres Besætning eller Ladning kunne
^~~v

være underkastede, er man ligeledes kommen overeens

om, at der ikke skal tilstaaes de nationale Skibe noget

Privilegium eller nogen Begunstigelse, som ikke paa

sammo Maade tilstaaes den anden Stats Skibe, da det

er de lo Souverainers Villie, at ogsaa i denne Hen-

seende begge Staters Skibe skulle behandles efter et

fuldkomment Lighedsprincip.

Art. IV. Den ene af de to Staters Skibe, som Ibbe ind

i den andens Havne, ere befdiede til, forsaavidt Landets

Love ikke ere derimod, blot at udlosse en Deel af Lad-

ningen, alt eftersom Capitaiuen eller Eieren af Skibet

onsker det, og de kunne frit forlade disse Havne med

det Ovrige af Ladningen.

Art. V. Den ene af de to Staters Skibe, som,

enten for at modtage Ordrer, eller i Nbdslilfælde, eller

for at overvintre, anlbbe den anden Slats Havne, skulle

være fritagne for alle Afgifter, som svares af Ladningen,

dog altid forsaavidt de ikke bryde Lasten i det Hele

eller for en Deel, eller indlade sig i noget Handels-

foretagende. — Man er bleven enig om ikke at ansee

Lasten for brudt, naar en Deel af Godset omskibes,

for at behandles eller for at reparere eller fortbmre Skibel,

naar man blot har forsynet sig med Bemyndigelse hos

den competente Autoritet. Denne er befbiet til at træffe

alle de ved de gjeldende Love hjemlede Forholdsregler

for at forhindre Misbrug.

Art. VI. Alle Forelagender, som angaae Bjerg-

ningen af Belgiske Skibe og deres Ladninger, som have

lidt Skibbrud paa de Danske Kyster, og paa den anden

Side Bjergningen af Danske Skibe og deres Ladninger,

som have lidt Skibbrud paa de Belgiske Kyster, skulle

finde Sted i Overeensstemmelse med de i begge Lande

gjeldende Love og paa saadan Maade, at de hbie con-

traherende Parters Undersaatter i denne Henseende
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skulle nyde alle de Fordele, som tilstaaes nogensom-

helst anden Nation. 13

Art. Vil. Enhver af de hoie contraherende Parter

vil indromme den anden Ret til, i hiins Havne og Han-

delssleder at holde Gonsuler eller Vice - Gonsuler. —
Consulerne, af hvilken Klasse de end ere, skulle, naar

de behorigen ere udnævnte af deres respective Re-

gjering, efter at have erholdt Exequatur af den Re-

gjering, i hvis Territorium de ere bestemte (il at op-

holde sig, baade i det ene og i det andet Land, saavel

for deres Personer som med Hensyn til Udforeisen af

deres Embedsforretninger, nyde de Privilegier, hvoraf de

meest privilegerede Nationers Consuler ere i Besiddelse.

Art. VIII. Ved Farten igjennem Sundet og Belterne

skulle Belgiske Skibe og Ladninger ikkun betale de

samme Afgifter, og behandles paa samme Maade, som

de meest privilegerede Nationers Skibe.

Art. IX. Den Belgiske Nation skal i Hans Majestæt

Kongen af Danmarks Colonier, derunder indbefattet

Færderne, Island og Gronland, med Hensyn til Skibs-

farten og Fiskeriet nyde de Fordele, som hvilkensom-

heist anden begunstiget Nation for Oieblikket nyder,

eller for Fremtiden vil komme i Besiddelse af.

Art. X. Nærværende Gonvention skal forblive i

Kraft i fem Aar, at regne fra Udvexlingen af Ratifica-

lionerne, og udover denne Termin indtil Udloh et af

12 Maaneder, efter at den ene af de hoie contraherende

Parter har tilkjendegivet den anden sin Hensigt, at lade

den s Virknine ophcJre, idet enhver af Parterne forbe-

holder sig Ret til at gjore den anden en saadan Er-

klæring efter de ovennævnte fem Aars Forlob; og det

er vedtaget imellem dem, at ved Udlobet af tolv Maa-

neder, efter at en saadan Erklæring af den ene af de

hbie contraherende Parter er bleven meddeelt den
anden, skal nærværende Gonvention med alle de Be-

stemmelser, som deri indeholdes, ophore at være for-

bindende for de tvende Parter.
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Art. XI. Nærværende Conventions Ratificationer

skulle udvexles inden tre Maaneder, at regne fra Under-

skrifternes Dalum, eller for, om skee kan.

Dets til Bekræftelse have vi Befuldmægtigede under-

skrevet den i dobbelt Original og paalrykt samme vore

Segl. — Givet i Kjdbenhavn den 13. Juni 1841 \

Krabbe-Carisius. Ch. de Marnix.

(L. S.) (L. S.)

16. Juni. Kongelig Resolution angaaende Opmaalinger ved

Kysterne paa Island. Khavn den 16. Juni 1841.

— I Rentekammerets Forestilling 15. Juni bemærkes, at da

de ældre saavel Land- som Sbkort over Island ere upaa-

lidelige og ufuldstændige, saa at en nbiagtig Opmaaling af

Landets Kyster, grundet paa rigtige trigonometriske og astro-

nomiske Observationer, ansaaes ikke alene hOist nyttig, for at

Landet kunde blive rigtigen geographisk aflagt, men ogsaa af

stbrste Indflydelse paa Landets Vel, blev en Kystopmaaling i

Begyndelsen af dette Aarhundrede iværksat, og Kystkort ud-

givne. I Aaret 1819 indberettede Contreadmiral Lbvenbrn, at

det maatte ansees for bnskeligt at sætte en Sb-Opmaaling i

Forbindelse med Korterne, til Bestemmelse af Lodskuddene,

Fiskebankerne og Havbundens Beskaffenhed. Dette skulde

ogsaa iværksættes iiblge kgl. Resol. 14. April 1819, men da

Expeditionen skulde foretages, befandtes det, at Udgifterne

vilde overstige hvad dertil fra forst af var anslaaet, nemlig

2800 Rbd. rede Selv til Indkjbb af Skibet og 1250 Rbd. rede

Sblv aarligen til de bvrige Omkostninger, efter Fradrag af hvad

der antoges at kunne tjenes ved Fragt. Saaledes blev Expe-

ditionen udsat 1819, men ved kgl. Resol. 9. Juni s. A. tillodes,

at den maatte finde Sted i det følgende Aar, hvis Udgifterne

ikke bleve storre end paaregnet. Da dette imidlertid befandtes

umuligt, blev der Intet af Expeditionen 1820, hvorimod i 1821,

ifølge kgl. Resol. 14. Marts s. A., Graah blev sendt til Ost-

kysten, især til at undersbge og oplodde Berufjord og den der

udenfor liggende Ogruppe. Hans Arbeide var Lbvenbrn sær-

deles fornbiet med, men siden var Intet foretaget i denne Ret-

'3 Ratificationerne ere blevne udvexJede i Briissel den 6. Au-

gust 1841.
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ning til de islandske Kysters Sø-Opmaaling og nøiere Be- 1844.

stemmelse. 16. Juni.

Nu havde Amtmand Thorarensen under 29. August 1839

tilmeldt Rentekammeret, at der i Farvandet udenfor Hunavatns

Syssel og ligeledes udenfor Hrutafjorden vare opkomne nye

Skjær og Grunde, og henstillede, om dette ikke burde nb'iere

undersøges, muligen af de Skibsførere, der gik til Skagastrand.

Directeuren for Søkort- Archivet, Capitain Zahrtmann, erklæ-

rede, at Sagen ikke kunde bedømmes fra Kjøbenhavn ; de op-

givne Forandringer syntes at være smaae, og i hydrographisk

Henseende uvigtige, og i alt Fald manglede man ældre Be-

skrivelser til Sammenligning. I naturvidenskabelig Henseende

ansaa han derimod Sagen for interessant, for at faae at vide,

hvorvidt Skjær og Grunde her ogsaa kunde være af vulkaniske

Frembringelser, men denne Undersøgelse kunde ikke foretages

af en Skipper. Capitain Zahrtmann erindrede derfor om de

forrige kgl. Resolutioner, og gjorde opmærksom paa, hvor øn-

skelig en fuldstændig nautisk hydrographisk Undersb'gelse af

Islands Kyster vilde være, især til en Tid, da en fremmed

^egjering var nærved at lade udføre disse Arbeider, efter at

den havde ladet en permanent videnskabelig Commission be-

vise Landet, opslaae Observatorium der og udgive Værker

derover.

Ved at indhente Yttringer om Sagen fra Admiralitets-

Collegium og end yderligere fra Capitain Zahrtmann, kom
man til det Resultat, at en hydrographisk Undersøgelse af Is-

lands Kyster, naar man sammenlignede Bekostningerne med
dens Nødvendighed for Søfarten, var ikke særdeles at anbe-
fale. Hensaa man derimod til den specielle Interesse, dette

kand har for den hele civiliserede Verden, til den Opmærk-
somhed, det kunde gjøre Fordring paa fra Danmarks Side, til

den store Mængde fremmede Fiskere, endog inspicerede af

fremmede Orlogsmænd, der aarlig besøgte Kysterne, endelig
til den Kjendsgjerning, at den franske Regjering havde op-
l*ettet en Commission til at samle Kundskab om Landet —
Saa maatte man finde et saadant Foretagende ønskeligt og
hensigtsmæssigt. Admiralitetet tilbød derfor at stille Officerer,
dog uden Udgift for Søetaten.

I Anledning heraf havde Rentekammeret, fornemmelig fra

Capitain Zahrtmann, indhentet yderligere Oplysninger, hvor-
ved der ogsaa var confereret med Stiftamtmand Bardenfleth,
Capitain Graah og flere af de dueligste Skibsførere i den is-
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4 84-1. landske Fart, samt flere af de driftigste Kjbbmænd, der udruste

16. Juni. Fiskefartbier. Zahrtmann er derved bestyrket i den Mening,

— — at for den nuværende Skibsfart, Handel og Fiskerie vare de

forhaandenværende Kort brugbare. La Recherche havde i

Foraaret 1840 undersøgt den inderste Deel af Faxabugten fra

Apothekernæs til Kjalarnæs, hvorved der vistnok fandtes be-

tydelige Urigtigheder i Kortet, men til denne Undersøgelse,

kun paa 4 Mile tversover, anvendtes 6 Officerer og 3 Fartbier

i mere end 14 Dage. Omkostningerne vilde derfor, mente

han, blive afskrækkende i Forhold til Nytten. Det kunde

efter hans Mening lettest udfores ved at stationere et Vagtskib

ved Landet, eller ogsaa ved hyppig at sende Skibe derop til

Ovelsestoure, og befale disse at optage Kysterne paa de Steder

de anlbb. Vilde man sende et særegent Fartbi, anbefalede

Zahrtmann en velseilende dansk Jagt paa 15 Læster og uden

Kobberhud. En saadan Jagt vilde, ifblge en Mæglers Angivende

til Admiralitetet, koste paa en 5 Maaneders Togt 250 Rbd. i

maanedlig Leie; Diætpengene for Officierer, Kost og Gage

for 8 Mand, vilde andrage 290 Rbd. maanedlig, hvortil vilde

komme Extra-Udgifter, og Arbeidet vilde sandsynligviis trække

ud i flere Aar. — Kammeret finder, at Opmaaling alene ved

Skibe, der udsendtes paa Ovelsestogter, vilde trække for længe

ud. Et stationeret Vagtskib vilde koste formeget, og Udrust-

ningen af et særegent Skib, der vilde koste omtrent 2700 Rbd.

aarlig, fandtes ligeledes for bekosteligt. Derimod foreslaaes,

at Kammeret bemyndiges til at indlede nærmere Brevvexling

med Admiralitetet, om, at mindre Fartciier af Marinen, der

udsendes paa Ovelsestoure, beordres til undertiden at besbge

Island og Færoerne. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1841

C, Nr. 354.

Den indbemeldte Sb-Opmaaling af alle Islands Ky-

sler maa indlil videre stilles i Bero; derimod ville Vi,

at Opmaaling af Indsejlingerne til de vigtigste Handels-

pladse bor sæltes i Forbindelse med Undersdgelserne

af de bvrige danske Farvande.

Ligeledes bifaldes, at de Skibe, som udsendes til

Oveise for Marinens Officierer og Mandskab, til sine

Tider besbge de nordlige Farvande, navnlig ved Island

og Færoerne.
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Og har Vort Rentekammer i fornævnte Henseender 4841.

at indlede nærmere Brevvexling med Vort Admiralitets- *7/T^f^° 16. Juni.
og Gommissariats-Gollegium. — Kjdbenhavn den M>.

Juni 1841.

Kongelig Resolution ang. Fritagelse for Extra-

paabud af Pensioner for Embedsmænds Enker og

Born. Khavn den 16. Juni 1841.
'— i Anledning

af et Andragende fra en holstensk Embedsmands Enke oplyser

Rentekammeret i en Forestilling af 15. Juni, at de Pensioner,

som ere tillagte Enker af Finantskassen, bleve ifølge kgl.

Resol. 14. Januar 1791 udbetalte uden Afkortning, hvorimod

der afkortedes af de Pensioner til Enker og Barn, som ud-

rededes af den almindelige Pensionskasse. Finantsdeputationen

havde derfor erklæret sig for, at udvirke en kongelig Bestem-
melse om at fritage alle Embedsmænds Enker og BBrn for en
s% Afkortning, da tillige det hele Belc3b kun udgjorde 5 å

6000 Rbd. aarlig, og saaledes ikke kunde ansees for at være
a* væsentlig finantsiel Betydning. Eftergivelsen foresloges at

tfæde i Kraft fra 1. Januar 1842. - Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1841 C, Nr. 353.

Samtlige de Embedsmænds Enker og Born, som
ei>ten allerede er eller for Eftertiden maatte blive

allern. forundt Pension af den almindelige Pensions-

kasse, ville Vi, fra næstkommende 1. Januar 1842 at

,>egne, allern. have fritagne for at svare den ved For-

eningerne af 14. Mai 1768 og 12. Juni 4 770 paa-
budne Afgift, i Lighed med hvad der ved allerhbieste

Resolution af 14. Januar 4 791 er bevilget med Hensyn
U de Pensionister, hvis Pensioner udbetales af Finants-

kassen. — Kjbbenhavn den 10. Juni 1841.

16. Juni

Directionen for Universitetet og de lærde 19. Juni

Skolers Skrivelse til de Deputerede for Finant-
serne, ang. Midierne til Bessastad Skoles Reor-

ganisation. Khavn den 19. Juni 1841. —
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1844. Univers. Direct. Copieb. for Universitetet og Skolerne 1841,

19. Juni. Nr. 1039.
|

Efter af Directionen at have modtaget allerunderd.

Forestilling angaaende en Reform af det lærde Skole-

væsen paa Island, bar det behaget Hans Maj*. Kongen

under 7. d. M. allern. at resolvere saaledes: J

MVi bifalde allern. . . . [osv. see kgl. Resol. 7. Juni,

ovenf. S. 134-185] ... anvendes til dette Formaal".

Ved [at communicere De Hrr. Deputerede foran-

staaende allerhbieste Resolution, skulde Directionen nu

ijenstl. udbede sig Sammes Erklæring over ovennævnte

Punkter, idet man ikke undlader at lilfoie folgende Op-

lysninger om Bessestad Skoles hidtilværende Ressourcer,

og hvad Directionen i sin allerunderd. Forestilling har

andraget angaaende dens fremtidige Fornødenheder.

Ved en af det kgl. Rentekammer foranstaltet noi-

agtig Opgjbrelse af den lærde Skoles Mellemværende

med den islandske Jordebogskasse, hvilken Opgjbrelse

forelbbigen ikkun er fortsat til den 31. Juli 1834, er
>

det udfundet, at Skolen til bemeldte Tid havde tilgode

hos Jordebogskassen en Capital af 52, 135 Rbd. 63 Sk.

Sdlv, og da Skolen deels i Renterne af denne Sum,

deels i det saakaldte Skalholtske Æquivalent, eller en

aarlig Indtægt af 2500 Rd., som ved det kgl. Reskript

af 29. April 1785 blev bestemt at skulle aarlig udbe-

tales som Vederlag for det den forrige Skalholtske

Bispestol tilhbrende Jordegods, og hvoraf de 1000 Rd. I

blev tillagte Biskoppen, de 1500 Rd. Skolen, tilkommer

af den kgl. Kasse et aarligt Belbb af 4585 Rbd. 41 Sk.,

som i Forbindelse med Renten af tvende Skolen til-

hbrende kgl. Obligationer, samt Kougetienderne af O fjords

og Skagefjords Sysseler vil udgjbre ialt 4959 Rbd. 77 Sk.,

hvorimod Skolens hidtilværende Udgifter, derunder ind-

befattet Biskoppens Gage med de ovenanfbrte 1000 Rbd.

og 200 Rbd. af det Holumske Godses Revenuer, eller

Renterne af Skolens Capital, belbbe ialt 6195 Rbd. 50 Sk.,

fremkommer der saaledes allerede efter den hidtil-
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værende Indretning en Underbalance af 1235 Rbd. 69 Sk., 1841.

foruden at der forestaaer Skolen Udbetaling af de 19. Juni.

resterende Kjbbesummer for Jorderne Aas og Hool,
^"^^^^

saavel som et Erstatningskrav til vedkommende Præster

i forrige Holum Stift for det ved Salget af Bispestolens

Jordegods lidte Tab i deres Indtægter, ligesom det

maa bemærkes, at den vedvarende Underbalance, som
maa antages at have fundet Sted siden den Tid, da

Opgjbrelsen blev foranstaltet, rimeligviis vil have med-

ført en ikke ubetydelig Formindskelse af ovennævnte

Skolen tilhorende Capital.

Ved den af Stiftsøvrigheden over Island i sin Tid

udarbeidede Plan til Skolens Reform, som Directionen

1 sin allerunderd. Forestilling har anbefalet, og som nu

ved allerhbistbemeldte allerhbieste Resolution er bleven

i det Væsentlige bifaldet, er det antaget, at Bekost-

ningen ved Skolens Forflyttelse og Reform til Reikavig

vil indskrænke sig deels til den Sum, som Opfbrelsen

af et nyt Lokale for Skolen vil udfordre, hvilken af

Stiftsøvrigheden er antaget ikke al ville overstige 12 å

4 4000 Rbd., hvorhos dog Bygningen, der er foreslaaet

at skulle opfbres af Bindingsværk og Muur ud- og ind-

vendig beklædt med Bræder, vil om 50 å 60 Aar ud-

kræve enten en Hovedreparation eller Ombyguing, deels

til en aarlig Udgift af ialt 6700 Rbd., eller altsaa om-

trenl 1740 Rbd. mere, end Skolens egne Indtægter belb'be

sig til, og ikkun lidet mere end 500 Rbd. over hvad

Skolen, efter den hidtilværende Indretning, i Virkelig-

heden har kostet. Det er derhos antaget, at Bessestad

Gaard og Jorder, som i det tørste Tidsrum efter Sko-

lens ForOyltelse vil blive at conservere og at bort-

bYgsle, i sin Tid vil kunne bortsælges for en Kjbbe-

suro af 2 å 3000 Rbd.

Imidlertid har Directionen i sin allerund. Forestilling

udtrykkelig gjort opmærksom paa, at de af Stiftsbvrig-

heden anstillede Calculer efter Omstændighederne ikke

XII. B. 10
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1841. kunne antages al være saa aldeles paalidelige, at del

J^j^j' jo muligen ved Udforeisen kunde vise sig, at der vilde

behoves noget mere end der er beregnet enten i An-

lægs-Capitalen eller i den aarlige Udgift, og desaarsag

allerund. andraget paa. at de Summer, der maatte blive

allern. bevilgede, enten maatte ansættes noget runde-

ligere, end efter den forelobige Caleul, forsaavidl

det ikke maatte befindes hensigtsmæssigst uden nogen

bestemt Indskrænkning al anvise de forogede Ressour-

cer, som til den nye Indretning maatte udfordres.

Med Hensyn til de i den kgl. Resolution omtalte

islandske Collectpenge tor Directionen fra DHrr. Depu-

terede imbdesee nærmere Oplysning og Erklæring an-

gaaende bemeldte Collectpenges Stdrrelse, og hvorvidt

Noget kunde være til Hinder for, at de anveudes i det

omhandlede Oiemed. — Den kgl. Direction for Univer-

sitetet og de lærde Skoler den ly. Juni 1841 *.

H. August. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Island,

ang. Foranstaltninger til Skolens Reform. Khavn

den 14. AugUSt 1841. — Univ. Direct. Copieb. for

Universitetet og Skolerne J841, Nr. 1308.

Efter at Directionen har nedlagt allerunderd. Fore-

stilling angaaende en Reform af det lærde Skolevæsen

paa Island, har det behaget lians Maj*. Kongen under

7. Juni d. A. allern. at resolvere saaledes:

uVi bifalde allern., at den lærde Skole paa Besse-

Stad .... [o. s. v. see kgl. Resol. 7. Juni 1841, ovenfor

S. 134-135] .... anvendes til dette Formaal".

1 Directionens Skrivelser s. D. til det kgl. Rentekammer

og det Danske Cancellie meddeles ligeledes Resolutionen

af 7. Juni om Skolens Reform og Forflyttelse. Copieb.

sst. Nr. 1010—1041.

» v
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Ved Ijenstl. at communicere Stiftsøvrigheden denne 1841.

allerhbi. Resolution til lorelbbk Underretning, skulde TTT^^'i.
.

c °' 14. August.
Lhreclionen, næst at bemærke, at man har indledet

Brevvexling med Finants Deputationen, saavel angaaende

Bekostningerne i Almindelighed, som om, hvorvidt Gol-

leclpengenes Overskud kan anvendes i dette Oierned,

lige ijenstl. tilfbie, at Stiftsovrigheden vil herfra nær-

mere blive underrettet om Udfaldet af denne Brev-

vexling, saavel som Resultatet af de Overveielser, som
her paa Stedet ville blive anstillede angaaende den

hensigtsmæssigste Plan for den nye Skolebygnings Op-

forelse i Reikevig. — Den kgl. Direction for Universi-

tetet og de lærde Skoler den 14. August 1841.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 4. Septbr.

island, ang. Spfirgsmaal om Adgang til Fiske-

præmier for den gamle kongelige Handels Far-

toier. Rhavn den 4. Septembr. 1841. — Rentek.

kJ. Copieb. 14, Nr. 530.

I Aaret 1837 indgav Grosserer P. C. Knudtzon her

a ^ Staden, for Stephan Thorlaksen i Havnefjord, en

Ansbgning til Rentekammeret om, at Sidstnævnte for

den ham lilhbrende Jagt,
{£
Flyndren" kaldet, maatte

l, lslaaes en saadan Fiskepræmie, som i sin Tid er til-

staaet de Skibp, der tilhbrte den forhenværende octroy-

erede islandske Handel og bleve solgte med Rettighed

W bestandig Fiskepræmie. — Efter at Kammeret i den

Anledning havde lilkjendegivet Grosserer Knudtzon, at

^ edkommende nærmere maalle godlgjbre denne Ret-

led, er fra fornævnte Stephan Thorlaksen indkom-
mel e ^ Andragende, hvorved han, næst at fremlægge
en Genpart af det under 19. Febr. 1803 af daværende

Stiftamtmand over Island, ifolge Bemyndigelse af den

ålandske Handels Realisations-Commission, til Skipper

Knud Iversen Dyrekjær udstedte Skjbde paa bemeldte
Skib, anholder om at tilslaaes bestandig Fiskepræmie

10*
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1844. for dette; og stoller han sin Begjæring paa, deels at

4. Septbr. Skibet har lilhorl fornævnte Handel, deels paa det i

Plakaten af 28. Septbr. 1836 § 2 Litr. a samt § 4 disse

Skibe desangaaende givne Tilsagn.

Hvad nu angaaer den Rettighed til bestandig Fiske-

præmie for den octroyerede islandske Handels Skibe,

som fornævnte Realisations-Commission solgte, da vise

de herom tilveiebragte Oplysninger, at der i sin Tid

gjordes Forskjel paa Handelens Fiskehukkerter og to

smaae Jagter, der ved Handelens Ophor vare i Island,

og af hvilke uFlynderen" var den ene; Fiskehukkerterne

vare næsten alle store Skibe, og som alle solgtes med

udtrykkelig Rettighed til en bestandig Fiskepræmie af

10 Rbd. pr. Commercelæst ; Jagterne derimod anmodede

Commissionen Stiftamtmanden om at sælge, men uden

at bemyndige ham til at udlove nogensomhelst Præmie

til disse Skibes fremtidige Eiere. — Bemeldte to Jagter

ere ei heller opførte paa den Liste, som Realisations-

Commissionen i sia Tid bar afgivet paa de Skibe, som

vare solgte med Rettighed til Præmie, og at det ikke

har været Commissionens Mening, at uFlynderen" kunde

tilkomme Præmie som Handelens andre Skibe, sees

endeligen deraf, at Gommissionen — med Hensyn til

at Skibet ikke kunde concurrere til almindeli a Præ-

mie, fordi det tidligere ikkun havde en Drægtighed af

7 Commercelæster, medens den mindste Drægtighed

for Skibe, der havde Adgang til saadan Præmie, var

bestemt til 15 Commercelæster — indstillede forhen-

værende Eier af Skibet, fornævnte Skipper Dyrekjær,

til, formedelst hans Driftighed, at forundes halv almin-

delig Præmie for visse Aar, hvilken han og erholdt.

Endnu maa bemærkes, at for
(t
Flynderen" sildigere, da

almindelig Fiskepræmie kunde æskes for Skibe af 8

Commercelæsters Drægtighed og dets Dæk var loftet

og Skibet derved blevet af 9 Commercelæsters Dræg-

tighed, er scigt og erholdt almindelig Fiskepræmie i

mange Aar. — Forsaavidt Stephan Thorlaksen har paa-
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beraabt Plakaten af 28. Septbr. 4 836, da vil heller ikke 1844.

deraf kunne udledes nogen Rettighed for ham til Præ- TT^t"'
,

° b 4. Septbr
mie; saavel de i Plakatens § 2 forekommende Udtryk:

uat Adgangen til at erholde Fiskepræmie forbeholdes
fremdeles alene Eierne af de Skibe, der i sin Tid

tilhorte den forhenværende octroierede islandske Handel",

som Plakatens hele Tendents, tale noksom for, at Pla-

katen ikke har kunnet have til Hensigt at udvide den

ældre Adgang til Fiskepræmie. Har Jagten uFIyndren",

som foran er oplyst, hidtil været udelukket fra Adgang
til den bemeldte Skibe ubetinget tilsagte Fiskepræmie,

saa kunne hine Udtryk aabenbar ikke give den saadan

Adgang, der hele Tiden kun er erkjendt for de Skibe,

som ere solgte med Ret til Fiskepræmie.

Hr. Kammerherren anmodes derfor tjenstl. om at
1

Wkjendegive Stephan Thorlaksen, at Rentekammeret, i

Henhold til hvad foran er forklaret, aldeles ikke finder

Anledning til at indlade sig paa hans Andragende; og

'"aatte de dermed indsendte, herhos følgende, 5 Stkr.

Documenter behageligen tilbageleveres ham. — Rente-

kammeret den 4. Septembr. 1841.

Forordning angaaende nærmere Bestemmelser 8. Septbr.

°* Beviset i criminelle Sager. Rhavn den

S- Septembr. 1841. — Denne Forordning er publi-

Seret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli Maaned 1842;

^geledes i samme Aar i Arnæs, Gullbringa og Kjosar, Borgar-

fjords, Myra og Hnappadals, Snæfellsnæs, Dala, Bardastrands,

^unavatns og begge Mula Sysselernej 1843 i Oefjords og

^hingb' Sysseler, samt 1846 i Isatjords og Stranda Sysseler.

idelig findes den ogsaa publiceret paa Islandsk i Synodal-
forsamlingen i Reykjavik i Juli 1845, og i A arene 1843, 1845

°g 1846 i Myra og Hnappadals, Snæfellsnæs og Dala Sysseler,

,845 i Reykjavik, samt Gullbringa og Kjosar Syssel, og 1846
1 alle Nord- og Oster -Amtets Sysseler, med Undtagelse af

Thingb* Syssel. — Canc. 2. Departem. Registrant XLII, 253

0841, Nr. 588a). Original- Aftryk paa Dansk alene hos

Schultz, 8 Sider i 4*\ Ligeledes paa Dansk og Islandsk, og-
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i 841. saa trykt hos Schultz, 16 Sider i 4t0
. Forste Side Titelblad,

8. Septbr. «
(^en danske Titel overst, samt Bemærkning om Forordningens

—~-n^—* Gyldighed paa Island ; der nedenfor den islandske Titel med

samme Bemærkning paa Islandsk $ det ovrige af Titelbladet

Dansk. Paa de lige Sider 2—14 den danske Text med Under-

skrifter og Sigillatur; paa de ulige Sider 3—15 den islandske

Text uden Underskrifter $ den sidste Side blank. — Coll. Tid.

1840 Anhang til Nr. 30, S. xcvil- cxxviii. Ny Colleg. Tid.

1841, S. 793—810 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1841,

S. 124—128. Schou XXIII, 410-414. Jfr. Roesk. Stænder-

tid. 1840, S. 139-167, 1948-1983, 2068-2080; Anh. S.36—

40$ jevnf. 1835-36, S. 504. Viborg Stændertid. 1840, S. 68—

72, 966—983, 989—1030, 1206—1249; Anhang S. 63-69. —
Islandsk: Original-Aftryk hos Schultz med den danske Text

(see ovenfor).

Forordning, indeholdende nærmere Bestemmelser

om Beviset i criminelle Sager.

Ifblge Forordningen af 24. Januar 1838 §§1 og 7 gjeldende

for Island.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at, da Vi have

fundet det hensigtsmæssigt ved Lov at bestemme, om

og under hvilke Betingelser der ved Indicier kan til-

veiebringes fuldstændigt Beviis i criminelle Sager, hvor-

paa der ogsaa af Vore troe Provindsialslænder for Sjæl-

lands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter samt Island og

Færoerne var andraget, saa have Vi ladet saavel disse

som Vore troe Provindsialslænder for Norre- Jylland

forelægge et dertil sigtende Lovudkast. Efter at have

modtaget begge bemeldte Stænderforsamlingers aller-

underd. Betænkninger, byde og befale Vi herved som

folger:

1) Foruden det Beviis, der efter de almindelige

Regler i L. \. B. 13. Cap. \. Art. og 1. B. 15. Cap.

X. Art., eller efter Lovbud, som indeholde særegne Be-

stemmelser angaaende Beviset for visse Arter af For-

brydelser, er tilstrækkeligt til derpaa at begrunde en

Straffedom, skal ogsaa et saadant Beviis, i Overens-

stemmelse med hvad Sagens Natur og Lovgivningens
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Grundsætninger medfbre, og som i Særdeleshed i For- 1841.

ordningen af 30. Decbr. 1771 § 10 bestemt er udtalt, 8. Septbr.

kunne tilveiebringes ved saadanne forenede Omstæn-

digheder, der give ligesaa stærk og sikker Overbeviisning

om den; Tiltaltes Skyld, som den, der tilveiebringes ved

de Beviisligheder, der ved de ovenmeldte Lovens al-

mindelige Regler ere erkjendte som fuldgyldige. —
i) Et saadant Beviis bor antages fuldstændigt at være

tilvejebragt, naar flere beviste Omstændigheder ere til-

stede, der hver for sig gjore det sandsynligt, at den

Anklagede har begaaet den Forbrydelse, hvorfor han

er sietet. og disse ved deres Forbindelse med hinanden

indbyrdes og de ovrige oplyste i sig mindre betydende

Omstændigheder saa bestemt henvise til ham som skyldig

i hiin Forbrydelse, at der efter Forstandens og Er-

faringens Veiledning ikke er nogen rimelig Grund til

derom at tvivle. Det følger iovrigt af sig selv, at alle

Midler til Sagens fuldstændige Oplysning maae være

benyttede, og at navnlig alle de Omstændigheder, som

tale imod den Tiltalte, maae være ham udforlig fore-

holdte, og han opfordret til derover at forklare sig,

inden de foran førte Betingelser for et fuldstændigt Be-

viis kunne siges at være tilstede. — 3) Skjbndt det er

ugjorligl ved almindelig Lov at opregne og nbiagtigen

betegne alle Omstændigheder af foranførte Slags, efter-

som deres Betydning for en stor Deel bestemmes ved de

særegne Modifikationer og Forbindelser, hvorunder de i

hvert enkelt Tilfælde forekomme, saa ville Vi dog til Vei-

ledning for Dommeren have fblgende Omstændigheder

nævnte, der under de i § 2 angivne nærmere Bestemmelser

maae kunne tjene til at udgjbre el fuldstændigt Beviis imod

den Anklagede: 1) naar Nogen paa den Tid, da For-

brydelsen er begaaet, har været tilstede paa Gjernings-

stedet, uden at nogen anden rimelig Aarsag til hans

Tilstedeværelse kan opgives, hvorved det endvidere

kommer i Betragtning til at styrke hiin Omstændigheds
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1844. Beviiskraft, dersom ban kjendeiig har sbgt at lægge

8. Septbr. Skjul paa saadao sin Tilstedeværelse; — 2) naar ban

kort for eller efter at Forbrydelsen er udovet er fundet

i Besiddelse af de Redskaber eller andre Midler, hvor-

med den maa antages at være begaaet, uden at ban

er istand til at give nogen Forklaring, som kunde gjbre

del troligt, at han desuagtet ikke er skyldig i Forbry-

delsen, ligesom det og vil give denne Omstændighed

foroget Virksomhed, saafremt han har sogt at dolge

saadan Besiddelse; — 3) naar der paa den Anklagede

eller de ham tilhorende Ting findes Spor, som ikke,

uden at antage Noget, der er blottet for al rimelig

Grund, kunne forklares anderledes end af at han har

begaaet Forbrydelsen, eller dog deri været deelagtig;

— 4) naar han er funden i Besiddelse af de Ting, der

udgjbre Forbrydelsens Gjenstande, eller som paa den

Tid, Forbrydelsen blev udovet, vare i dens Besiddelse,

imod hvem samme er begaaet, og han ikke paa an-

tagelig Maade kan godlgjore, at han uskyldig er kom-

men til disse Ting, eller han endog har lagt Dolgsmaal

paa samme; — o) naar det er beviist, at han har an-

vendt Bestræbelser paa at faae den Forbrydelse udfort,

som findes at være begaaet, hvorved der maa tages

Hensyn til, om der ved den oplyste Forbrydelse findes

flere eller færre særegne Omstændigheder, der netop

svare til det Forsbg, som han beviislig har gjort paa

Forbrydelsen. Det maa iovrigt erindres, at ligesom

paa den ene Side en enkelt af de foranforte Omstæn-

digheder, i Henhold til den almindelige Hegel i § 2, ei

for sig, men kun i Forbindelse med andre samme

understottende Data, kan være tilstrækkelig til derpaa

at grunde en Straffedom, saaledes kunne paa den an-

den Side andre Omstændigheder, som ere af ikke

mindre Vægt end de ovennævnte, have samme Virkning.

Dersom der maatte mangle Noget i de Egenskaber, der

udfordres til at give en Omstændighed den fulde Virk-

ning, som er tillagt de oven under Nr. 1 -5 anfbrte
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Omstændigheder, kan den dog, efter Sagens Beskaffen- 1841.

hed, betragtes som et Moment, der, skjbndt i mindre 8. Septbr,

Grad, taler for den Sigtedes Skyld, og som i Forening

med andre Beviisligheder kan tilveiebringe tilstrækkelig

Vished for samme. — 4) Under Overveielsen af de

oplyste Omstændigheders Tilstrækkelighed til at ud-

rj°re et fuldt Beviis skal det komme i Betragtning til

den Anklagedes Fordeel, naar hans foregaaende Forhold

ikke lader formode, at han skulde kunne have begaaet

en saadan Forbrydelse som den, hvorfor han er sat

under Tiltale, og naar hans Forklaringer i det Hele

bære Præg af Oprigtighed. Dog fblger det af sig selv.

at disse for den Anklagede talende Omstændigheder

maae kunne træde tilbage for de Bevisers Klarhed og

Styrke, der vidne om hans Skyld. Paa den anden

Side vil det tjene til al forbge Styrken af disse Beviser,

uaar hans foregaaende Vandel vidner om Tilbbielighed

M en saadan Forbrydelse, som den, der er Gjenstand

for Paatale. Saa skal det og. i Lighed med hvad § 3

ollerede tildeels har fastsat, være en almindelig Regel,

at den Beviiskraft, som de ellers mod den Paagjeldende

talende Omstændigheder have, forbges, saafremt han

ved tilbageholdende, vaklende eller usande Forklaringer

har viist Bestræbelse for at undertrykke Sandheden,

hvorhos der dog maa sees hen til, om der have været

særdeles Omstændigheder, som kunde bevæge selv den

Uskyldige til al tilbageholde Sandheden. — 5) Saadanne

Tilstaaelser, der formedelst en eller anden Mangel ikke

have den fulde i L. \ — 15 -
1 hjemlede Beviiskraft,

men dog ikke formedelst ulovlig Tvang eller af andre

særdeles Aarsager maae betragtes som aldeles ugyldige,

saa og de Vidnesbyrd, der, enten som eenlige eller

som aflagte af Vidner, der ikke kunne ansees som fuld-

gyldige, eller som ikke fuldkommen stadige eller sam-

stemmende, ikke i og for sig udgjbre et fuldt Beviis,

bbr dog, under tilbbrligt Hensyn til den slbrre eller

mindre Mangel, der rindes ved samme, komme i Be-
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1841. tragtning til, i Forbindelse med saadanne Omstændig-

8. Septbr. heder, som omhandles i §§ I, 2 og 3, at bidrage til

at udgjdre det Beviis, som disse Lovsteder fordre. Det

samme bor og gjelde om en Dræbts med Bestemthed

og ved fuld Bevidsthed gjorte Udsagn mod en bestemt

Person som Banemand (cfr. L. 6—6—15), saavel som

om enhver Forklaring, som ellers aflægges af den, der

ved Forbrydelsen skal være forurettet, naar ingen Paa-

stand gjores om Erstatning, saa og om den af en Med-

skyldig aflagte Forklaring, især naar denne tillige paa-

siger sig selv en Brode. — 6) Hvad i Særdeleshed

Tyvsforbrydelsen angaaer, da skal L. 6—17— 1 og 11

for Fremtiden være saaledes at anvende, at Besiddel-

sen af stjaalne Koster i Almindelighed kun skal være

tilstrækkelig til at fælde den som Tyvshæler, der ikke

kan oplyse, at han paa lovlig Maade er kommen i Be-

siddelse af samme. Men, ligesom paa den ene Side

ogsaa denne Virkning bortfalder, naar Omstændigheder

maatte være fremkomne, der svække det Beviis, som

den uhjemlede Besiddelse ellers indeholder, navnligen

saadanne, som omhandles i den forste Deel af § 4,

saaledes vil han omvendt blive at domme som Tyv,

saafremt der med den uhjemlede Besiddelse ere for-

bundne særdeles Omstændigheder, der vise, at han

selv har stjaalet Kosterne. lovrigt vil det, med Hensyn

til Beviset for Skovforbrydelser, have sit Forblivende

ved de særdeles Bestemmelser, som indeholdes i Plak.

af 26. Juli 1837, saavel som de ovrige Anordninger

angaaende dette Slags Forbrydelser. — 7) Hvis den

Forbrydelse, hvorom der er fremkommet el i Over-

eensstemmelse med denne Anordning fuldgyldigt Be-

viis, er af det Slags, at den i Medhold af Lovene vilde

medfore Livsstraf, skulle dog Domstolene være befbiede

til, i Stedet herfor kun at tilkjende den Paagjeldende

Slrafarbeide paa Livstid.

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at
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rette. — Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjobenhavn 1841.

den 8. Septembr. 1841. 8. Septbr,

Tilskipun, innihaldandi nåkvæmari åkvarbanir um
bevfslng i misgjorningsmalum.

Eptir Tilskipun af 24. Januari 1838 1 og 7 §§ gildandi

fyrir Island.

Ver Christjan hinn Attundi &c. G. V., ab {>ar Ver

bofum fundio J>ab tilhlybilegt, ab akvarba meb Iogum,

bvort og meb bverjum skilmalum fullkomin bevfsing geli

utvegazt af likindum i misgjbrningsniålum, til hvers

einnig Vor triiu umdæmastond fyrir Sjålands, Fj6ns og

Lålands-Falsturs stipti, svo og fyrir Island og Færeyjar,

mælzt hofbu, svo hofum Ver bæbi fyrir J)au og Vor

tniu umdæmastond fyrir Norbur-Jétland lålib framleggja

eitt J>artil mibandi laga- framvarp. Eptir ab hafa meb-

lekib fra babum nefndum samkomum Jjeirra allraundir-

gefnuslu hugleibingar, bjobum og skipum Ver hérmcb

sem fyigir:

4) Fyrir utan J)å
bevising, sem eptir {>eim almennu

reglum i laganna I. b. 13. kap. \. art. og I. b. 15. kap.

art., ebur eptir lagabobum, sem innihaida sérlegar

åkvarbanir, vibvikjandi bevi'sing vissra tegunda af af-

brolum, er nægileg til {)arå ab grundvalla slraflsd6m,

skal og ein slik bévisfng, samkvæmt J>vi, sem målsins

ebli og loggjafarinnar grundvallar- reglur meb ser bera,

°g sem sénlagi i tilskipuninni af 30. December

§ berlega er åkvebib, geta u'lvegazt af slikum sam-
emubum kringumstæbum, er utverka eins sterka og vissa

sannfænng um sekt hins åkærba, og su er, sem tilveg-

ast meb })eim bevi'sfngar mebolum, sem af laganna abur-

nefndu almennu reglum eru viburkend fullgild ab vera.

2) Ein slik bevfsing å ab ålitast ab vera fullkomlega

utvegub, J)egar ymsum sbnnubum kringumstæbum er svo

varib, ab hver {)eirra ut af fyrir sig gjorir [)ab liklegt,

ab hinn åkærbi hafi drygt {>ab afbrot, sem uppå hann
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4844. er borib, og J>ær meb [)eirra sambandi, hverrar vib abra

8. Septbr. innbyrbis, og aorar i Ijos leiddar i sjalfu ser mibur mikil-

vægar kn'ngumslæbur svo berlega benda å hann, seni

sekan i J>vf afbroli, ab engin Ukleg åstæba, eptir skyn-

seminnar og reynslunnar vegleibslu, hafist til ab efasl

t>arum. f>ab er annars sjal fsagt, ab bil mebbl lil malsins

fullkomnu upplysingar hljola ab hafa verib brukub, og

ab nefnilega allar J>ær kn'ngumslæbur, er lala m6t J>eim

akærba, eiga ab vera honum ytarlega fyrir sjénir leiddar,

og hann vera krafinn til skyrslu })arum, åbur en segja

megi, ab {>eir fyrgreindu skilmålar fyrir fullkominni be-

vi'singu séu utvegabir. — 3) J>6lt |^ab sé ogjbranlegt i

almennu Ibgmali ab uppreikna og nåkvæmlega tiltaka

allar kn'ngumslæbur af fyrgreindu kyni, J>ar {>eirra mikil-

vægi ab miklu leyti akvarbast af sérlegum breytfngum

og samtengi'ngum, meb hverjum J)ær i sérhverju ein-

stdku tilfelli fyrirfalla, svo viljum Ver })6, til vegleibslu

fyrir démarann, nefna fylgjandi kn'ngumslæbur, sem meb

J>eim { 2. § tilgreindu nåkvæmari åkvbrbunum
,
mega

{)éna til ab verba fullkomin bevising mol J>eim akærba: —
1) ef nokkur a |)eirri tib, J)å afbrotib er drygt, hefir

verib staddur å gjorningsstabnum, ån }>ess ab nokkur

bnnur li'kleg orsbk til hans nærveru geti lilgreind orbib,

hvarhjå }>ab ennfremur kemur til yfirvegunar til ab styrkja

tébrar knngumslæbu sbnnunarkrapt, ef hann })ekkjanlega

hefir leilazt vib ab dylja sli'ka sina nærveru; — 2) J)egar

hann, li tlu fyrir ebur eptir ab afbrotib er drygt, er

fundinn ab hafa { vbrzlum sinum |)au verkfæri ebur

bnnur mebbl, meb hverjum J>ab hlytur ab alilast ab vera

framib, ån })ess ab hann megni ab gjbra nokkra skyrslu,

er geti gjort J>ab truanlegt, ab hann saml ekki sé sekur

i afbrotinu, eins og J)ab og mun gefa })essari knngum-

stæbu meiri styrk, ef hann hefir leitazt vib ab dylja

slfka vbrzlu; — 3) ef å t>eim akærba, ebur [>eim honum

tilheyrandi hlutum, finnast ummerki, sem ekki, an |)ess

ab fallast å nokkub er skorlir sérhverja Hklega astæbu,

geta litskyrzt bbruvlsi en af J>vf, ab hann hafi framib af-
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brotib, ebur
J)6

yerio hlutlakandi f |>yf; — 4) ef hann 1841.

er fundinn i vbrzlu {)eirra hluta, vegna hverra afbrotib 8. Septbr.

var framib, ebur sem å J^eirri tib, a hverri afbrotib var
'

drygt, voru i Jdcss m'anns vbrzlu, mot hverjum J)ab var

SJ°rt, og hann ekki å nægilegan hått getur sannao, ab

hann sé saklauslega ab j)essum hlutum kominn, ebur

hann jafnvel hefir lagt launung å J)å;
— 5) ]>egar J)ab

er sannab, ab hann han* leilazt vib ab geta framib J>ab

afbrot, sem finnst ab vera drygt, hvarvib tillit å.ab takast

til [)ess, hvort floiri ebur færri sérlegar krfngumstæbur

finnist vib })ab i Ijés leidda afbrot, er einmidt svari til

])eirrar vibleilni, sem hann bevisanlega hefir gjort til ab

fremja afbrolib. Annars hlytur })ab ab athugast, ab eins

og a eina hlib ein einstok af |)eim fyrgreindu kringum-

slæbum, samkvæmt hinni almennu reglu i 2. §, ekki ut-

af fyrir sig, <?n einungis i samtenging vib abrar hana

styrkjantli rbksemdir, getur verib nægileg til j)arå ab

grundvalla strafl'sdém, svo geta og hins vegar abrar

kringumstæbur, sem ekki eru mibur mikilvægar en J)ær

fyrnefndu, haft sbmu verkun. Ef nokkub kynni ab vanta

i
J)å eiginlegleika, sem ulheimtast til ab gefa einni

kn'ngumstæbu })å fullkomnu verkun, sem veilt er J>eim

hér ab framan, undir tolunum 1—5 tilgreindu kHng-

umstæbum, getur hun
f>6, eptir målsins åsigkomulagi,

ålitizt sem slikt atvik, er, J)6tt i minna lagi, vekur grun

um sekt hins åkærba, og i sameiningu vib abrar rbk-

semdir getur utvegab nægilega vissu um hana. —
4) Vib yfirvegun [)eirra i Ijés leiddu krfngumstæbna

nægilegleika til ab verba fullkomin bevising, skal {)ab

gjbrast ab ålitum til afbbtunar hins åkærba, ef hans

undanfarna breytni ekki vekur neinn grun um, ab hann

hefbi getab drygt slikt afbrot sem J)ab, fyrir hvert sak-

sékn er méti honum hbfbub, og j)egar hans skyrslur

allsendis virbast ab vera einlæglegs eblis. Samt erj)ab

sjalfsagt, ab pessar J>eim åkærba mebmæltu kringum-

slæbur megi rækar gjbrast af birtu og krapti J>eirra be-

visinga, er vitna um sekt hans. Hinsvegar å l>ab ab
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4 841. J)éna lil ab auka styrk J)essara bevfsfuga, {>egar hans

8. Septbr. undanfarna hegbun vitnar um tilhneigfngu lil sliks af

brots sem [>ess, er j)å er undir åkæru sett. Svo å J)ab

og, viblfkt J)vf, sem 3. § J>egar ab nokkru leyti hefir

akvebib, ab vera almenn regla, ab så bevfsingarkraptur,

sem J)ær annars m6t hinum saksékta lalandi krfngum-

stæbur ha fa, aukist, svoframl hann meb dylgjulegum,

éstbbugum ebur 6sonnum skyrslum hefir synt vibleitni

til ab undirkuga sannleikann, hvarhjå
J)6 tillit verbur ab

hafasl til J>ess, hvort nokkrum krfngumstæbum hafi verib

svo sérlega varib, ab J)ær jafnvel gælu knub saklausan

mann lil ab aptra sannleikanum. — 5) Sifkar mebkenn-

ingar, sem vegna eins ebur annars brests ekki hafa J>ann

fullkomna i Laganna 1— 15— 1 heimilaba bevfsfngarkrapt,

en \)6 ekki, vegna ologlegrar J>yuigunar ebur af 6*brum

sérlegum orsbkum, verba ab alftast sem oldungis ogildar,

svo og Joeir vitnisburbir, er annabhvort sem einslakir,

ebur sem frambornir af vilnum, er ekki geta alflizt ab

vera fullgild, ebur sem ekki fullkomlega stobug ebur

sambljébandi, ekki utaf fyrir sig utverka fullkomna be-

vising, eiga samt, meb lilbærilegu tilliti til {^ess stærra

ebur minna brests, sem å t>eim finnsl, ab takast til ålita,

til f sameinfng vib sifkar krfngumstæbur, sem umtalast

i 1., 2. og 3. §§, ab hjålpa til ab utverka })å bevfsfng,

hverja J)essir lagastabir heimta. Hib sama é og ab gilda

um drepins manns vafalaust og meb ollu råbi gjorba

framburb m6t tilgreindri persénu, sem hans banamanni

(sbr. laganna 6—6— 15), svo vel sem og um sérhverja

skyrslu, sem annars er gjbrb af J)eim, er meinast ab

hafa af afbrolinu érétt libib, J)egar ekkerl uppåstand er

gjort um skababælur, svo og um {)å af einhverjum meb-

sekum gjbrbu skyrslu, sérflagi J>egar hann undir eins

ber eitthvert brot uppå sjålfan sig. — 6) Hvab sérflagi

J)j6fsafbrotinu vibvfkur, J)å skulu laganna 6—17-10 og

\ 1 eptirleibis heimfærast J)annig, ab verzlun sblinna

muna einungis skuli vera nægileg til ab fella J)ann mann

sem J)j6fnabar hylmanda, er ekki getur sannab J)ab, ab
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hann å lbglegan måta hafi fengib j)å i sina vdrzlu. En, 1841.

eins og å eina hlio J>essi verkun h'ka afmåist, ^egar
g^^eptbr^

kringumslæ&ur kynnu vera framkomnar, er veikja J)å

bevising, hverja hin oheimilafca varzla annars innifelur,

nefnilega slikar, um hverjar talao er i fyrsta hlula af

§, svo å hann hinsvegar ao dæmast sem J)j6fur,

svoframt sérlegar kringumstæfcur, er syoa, ab hann

sjålfur hafi stolib mununum, eru sameinaoar J>eirri

oheimiluou vorzlu. Annars å, meo (illiti til bevfsingar

fyrir skégsafbrotum, svo buio ab standa vib })ær sér-

legu åkvaroanir, sem innihaldast i opnu bréfi dagsettu

26. Juli 1837, svo vel sem og i dbrum lilskipunum vio-

vikjandi J)esskonar afbrolum. — 7) péll J)ab afbrot, fyrir

hverju ein samkvæmt Jiessari tilskipun fullgild bevising

er framkomin, sé af j)eirri art, ab })ab f mebhaldi lag-

anna mundi leiba h'fsslraff eptir sig, skulu démstélarnir

samt hafa myndugleika til i ]yess stab einungis ab dæma
hinn seka til æfilångs straffserfiois.

Héreplir eiga hlutaoeigendur ser allraundirgefnasl

ab hegba. — Gefib i Vorum konunglega absetursstab

KaupmannahQfn 8. September 1841.

Rentekammer -Plakat ang. Repartition af de 8 - septbr,

til Ostifternes Stænderforsamling i Aaret 1840

forskudsviis udbetalte Summer. Khavn den 8.

September 1841. •— Plakatens Indhold er bestemt ved

kgl. Resol. 8. Septbr. 1841. Rentek. Relat. og Resol. Prot.

1841 E, Nr. 450. Original- Aftryk hos Schultz. Ny Colleg.

Tid. for 1841, S. 822-824. Qvart-Forr. for 1841, S. 132—
136

; Schou XXIII, 414—417. — Uddrag.

Plakat, angaaende Repartition efter Plakaten af

Juni 'i 836 af de i Anledning af de raadgivende Pro-

vindsialstænders Forsamling i Roeskilde i Aarel 1840

forskudsviis udbetalte Summer.

Til Dækning af de Udgifter, til Belbb ialt 30,596
Rbd. 89 Sk. Sblv, som af den kgl. Kasse forskudsviis

ere udredede i Anledning af den i Aaret 4840 i Roes-
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4841. kilde afholdte Forsamling af de raadgivende Provindsial-

q^q^TT sander for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter,

samt for Island og Fa^roerne, ville, ifolge allerhoieste

Plakat af \ . Juni 1836, efter Fradrag af
3
/e3, eller 1,457

Rbd., der udgjbre Islands og Færdernes Andeel i be-

meldte Udgifter:

a) Kjobenhavn have at betale '-/ea eller 5,827 Rbd.

94 Sk. SGlv.

Rentekammeret den 8. September 1841.

2i. Septbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Formen for Distriktslægernes Ind-

beretninger. Kbavn den 21. Septbr. 1841. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1841, Nr. 4514.

Ved under 24. Marts f. A. at tilstille Cancelliet den

af den daværende Distriktslæge i Islands Vester- Amts

sydlige Chirurgikat, nu afgangne O. Hjaltalin, i Over-

eeusstemmelse med Collegiets Skrivelse af 19. Juni 1819

afgivne chirurgiske Beretning for 1839, har Hr. Amtmand

tillige ladet folge en Skrivelse fra bemeldte Hjaltalin,

hvori han forklarer, at del, paa Grund af at et Apo-

thek er oprettet i Stykkesholm, for Eftertiden vil blive

Distriktslægen umuligt fuldstændigt at afgive en saadan

Indberetning, og derfor andrager paa, at det, saafremt

den aarlige chirurgiske Beretning fremdeles skal af-

gives, efter at det nævnte Apothek er oprettet, maa

blive Apothekeren paalagt. ikke alene at holde en Jour-

nal over alle Recepter fra Lægen, hvorefter fra Apo-

theket er udleveret Medicin, men tillige ved hvert Aars

Udgang at meddele Distriktslægen en fuldstændig Ud-

skrift deraf.
j

Efter at Cancelliet i den Anledning har correspon-

deret med det kgl. Sundheds-Gollegium, skulde man, i

Overeensstemmelse med hvad Landphysikus Thorsten-

sen i en af bemeldte Collegium fra denne Embedsmand

indhentet og tiltraadl Erklæring har ytlret, til behagelig
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Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, 184-1.

at man ikke finder Anledning til at paalægge Apothek-

erne at holde en saadan Journal, som den af Distrikts-

Ghirurg Hjaltaliu foreslaaede, men at man Intet har at

erindre imod, at de omhandlede schematiske Beret-

ninger herefter alene afgives af de Læger, der dispen-

sere Medicin, og at deri kun optages de Patienter, der

erholde Noget udleveret af den saakaldte Fattigmedicin,

hvorved saaledes den femte og ottende Rubrik i Sche-

maet vil bortfalde. Hvad derimod angaaer de Distrikter,

hvor der er oprettet et Apothek, og Lægerne, istedet-

for selv at dispensere Medicin, forskriver denne fra

Apotheket, maa Collegiet ligeledes med Landphysikus

være enigt i, at for disses Vedkommende kan hiin sche-

matiske Indberetning hortfalde, og i Stedet derfor træde

en af Apothekeren ved hvert Aars Slutning forfattet

Regning, hvori specificeres de Medikamenter, han efter

Lægens Recepter har udleveret til hver af de Faitige,

der er tildeelt Noget af Fattigmedicinen. Det tilfdies,

at denne Regning, som iovrigt affattes paa samme Maade,

som brugeligt i Danmark, bliver at vedlægge de for-

nodne Attester om de Paagjeldendes Trang, og efter

at Lægen har ved en Paategning vedgaaet, at have

skrevet Recepterne, og bevidnet Taxeringen m. v., at

tilstille Landphysikus. — Det kgl. Danske Cancellie den

21. Septembr. 1841 \

Plakat ang. Straffe for dem, der findes i 24. Septb

Besiddelse af stjaalne Koster, m. m. Khavn den

s. D. Skrivelser af samme Indhold til Stiftamtmanden og

Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet „til behagelig Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse for de i det Dem betroede Amt
ansatte Læger, med TilfOiende, at de ovenanforte Regler

ogsaa af dem ville være at tage til FtSlge, saafremt de

ikke allerede tidligere der maatte være bragte til Anvend-

else". — Canc. 3. Depart. Brevb. sst. Nr. 4515—4516.

XIL tt. 11
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484-1. 24. Septembl*. 1841. — Publiceret i flere af Islands

24. Septbr. Jurisdictioner: 1842 i Reykjavik, Gullbringa og Kjosar, Arnæs,

Borgarfjords og Oefjords Sysseler; 1843 i Myra og Hnappa-

dals, Snæfellsnæs, Dala, Hunavatns, ThingcJe og Sbnder-Mula

Sysseler; 1845 i Skaptafells Syssel og 1846 i Stranda Syssel;

endvidere anføres den som læst i islandsk Oversættelse i Syno-

dalforsamlingen i Reykjavik 1845, i Reykjavik, Kångårvalla og

Vestmannbe, Myra og Hnappadals, Snæfellsnæs og Dala Sys-

seler i Aarene 1845 og 1846, og i alle Nord- og Oster-Amtets

Sysseler i 1846. — Canc. 2. Depart. Registr. XLII, 268—269

(1841, Nr. 619«). Original- Aftryk paa Dansk alene hos

Schultz, 4 Sider i 4to
. Ligeledes paa Dansk og Islandsk, og-

saa trykt hos Schultz, 8 Sider i 4">. Fdrste Side Titelblad,

den danske Titel Overst, samt Bemærkning om Forordningens

Gyldighed paa Island; der nedenfor den islandske Titel med

samme Bemærkning paa Islandsk; det Ovrige af Titelbladet

Dansk. Paa de lige Sider 2—6 den danske Text med Under-

skrifter og Sigiliatur; paa de ulige Sider 3—7 den islandske

Text uden Underskrifter. Den sidste Side blank. — Ny Coll.

Tid. 1841, S. 817-822; jevnf. Colleg. Tid. 1840 Anhang til

Nr. 30, S. cxxiv-CXXVlll. Qvart-Forr. for 1841, S. 140-141.

Schou XXIII, 420-421. Jevnf. Roeskilde Stændertid. 1840,

S. 167—171, 1948-1983,2068-2080; Anh. S. 40—42. Viborg

Stændertid. 1840, S. 966—1030, 1206-1249; Anh. S. 69 -70.

— Islandsk: Original-Aftryk hos Schultz, med den danske

Text (see ovenforj.

Plakat, indeholdende hvorledes den i visse Til-

fælde skal ansees, der findes i Besiddelse af stjaalne

Koster, m. m.

Ifølge Forordningen af 24. Januar 1838 §§ 1 og 7 gjel-

dende for Island, med den Forandring i de deri bestemte Straffe,

som følge af bemeldte Forordnings Bestemmelser.

Vi Christian den Ottende &c. G. V.: Da Vi have

fundet det stemmende med Retfærdighed og til Eien-

domsrettens yderligere Betryggelse tjenligt, at Personer,

der ere fundne at have været i Besiddelse af stjaalne

Koster, og som, uden at svigagtig Omgang er dem

overbeviist, have viist Mangel paa tilborlig Agtsomhed,

underkastes et passende Strafiéansvar, men der herfor

I
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i de hidtil gjeldende Anordninger, i Særdeleshed uden- 1841.

for Vor kgl. Residentsstad Kjbbenhavn, ikke findes be- 24. Septbr.

hdrig Jljemmel, saa have Vi ladet Vore troe danske
~J^ >^~'

Provindsialstænder forelægge et Lovudkast, der gaaer

ud paa at afhjælpe, denne Mangel. Efter at have mod-

taget fornævnte Vore Stænders allerund. Betænkninger,

have Vi nu fundet for godt at byde og befale som

følger:

1) Naar Nogen er fundet i Besiddelse af stjaalet

Gods, uden at saadanne Omstændigheder ere for-

haanden, at han enten kan dommes som skyldig i Tyveri,

Hæleri eller ulovlig Omgang med Hittegods, men han

dog maa ansees overbeviist at have udviist nogen Mis-

lighed eller Uforsigtighed ved Kosternes Erhvervelse,

bor han ansees enten med Boder indtil 50 Rbd. Sblv,

eller med Fængsel indtil 4 Uger, eiler under særdeles

skjærpende Omstændigheder med Fængsel paa Vand

og Brod indtil 4 Gange 5 Dage. Ved Anvendelsen af

denne Begel vil der blandt Andet være at tage Hensyn

til Kosternes Værdie, saavel i og for sig, som i Forhold

lil den Paagjeldendes Kaar, og til den Priis, han der-

for har givet. Det vil derhos være en særdeles skjær-

pende Omstændighed, dersom den Tiltalte forhen er

funden skyldig i Tyveri, Hæleri eller nogen anden af

de Forbrydelser, som ved Forordningen af 11. April

1840 ere satte ved Siden deraf. — 2) Hvor Straf efter

foranforte Bestemmelse finder Sted, kan ingen særskilt

Mulkt anvendes for den Overtrædelse, der i det ud-

viste Forhold maatte indeholdes af Forordningen af 27.

Juli 1742, eller de dvrige Anordninger, hvorved det

forbydes at kjobe eller paa anden Maade at tilfor-

handle sig Noget af visse Personer. Derimod ville be-

meldte Anordninger fremdeles være at anvende, hvor

den mod samme stridende Handel ikke tillige findes

at kunne indbefattes under nærværende Anordnings

§ 1. — 3) De i nærværende Plakat fastsatte Mulkter

tilfalde i Kjbbenhavn Politikassen, og ellers i Kjob-

11*



464 Plak. ang. Straf i visse Tilfælde.

1841. stæderne Byens og paa Landet Amtets Fattigkasse.

24. Septbr. Alle Sager angaaende de Overtrædelser, der blive at

straffe efter Plakaten, blive saavel i som udenfor Kjb-

benhavn at behandle politiretsviis, dog at den Paa-

gjeldende, hvis Sagen er bleven paatalt ved den ordi-

naire Ret, fordi der enten har været fundet Anledning

til at tiltale ham for en storre Brtfde, eller hans For-

seelse staaer i Forbindelse med en anden under egent-

lig criminel Forfølgning harende Forbrydelse, bliver,

forsaavidt han findes skyldig til Straf efter denne An-

ordning, derfor at domme under den saaledes mod

ham anlagte Sag.

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjbbenhavn

den 24. September 1841.

Opib bréf, J>ess innihalds, hvernig sa i vissum

tilfellum skuli straffast, er finnst ab hafa stolna muni i

vorzlum sinum, m. m.

Eptir tilskipun af 24. Januari 1838 1. og 7. §§ gildandi

fyrir Island, meb feirri umbreyting åfeim fan åkvebnu stroffum,

sem fylgja af nefndrar tilskipunar åkv3rbunum.

Ver Christjån hinn Atlundi &c. G. V.: j>ar Ver

hbfum fundib, ao j)ab sé réttvisinni samkvæmt og til

eignarréttarins frekari vissu tøénanlegt, ab persénur,

sem eru fundnar ab })vi, ab hafa haft stolna muni f

vorzlum sinum, og sem, ån fess ab sviksamleg mebferb

sé uppa J>ær sbnnub, hafa synt skort a tilbærilegri ab-

gætni, undirverpist hæfilegri straffsåbyrgb, en lilhlybileg

heimild ekki finnst hérfyrir i [>eim hingabtil gildandi

tilskipunum, sérilagi fyrir utan Vorn konunglega ab-

setursstab Kaupmannahbfn, svo hbfum Ver låtib fram-

leggja fyrir Vor truu dbnsku umdæmastbnd eitt laga-

frarnvarp, er mibar til ab raba b6t a }>essum bresti. Eptir

ab hafa mebtekib fyrrnefndra Vorra standa allraundir-
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gefnustu hugleibmgar, hefir Oss nti {rfknazl ab bj6ba 1844.

°g skipa sem fylgir: 24. Septbr.

1) Ef nokkur verbur fundinn ab vorzlu å stolnu

g6zi, ån }>ess ab kringumstæbunum sé svo varib, ab bann

annabhvort geti dæmzt sem sekur i })j6fnabi, hylmingu

ebur 6l5glegri mebferb å fundnu gézi, en })ab })6 hlytur

ab alitast, ab nokkur misbreytni ebur 6abgætni vib ut-

vegun munanna sé uppå bann sonnub, å hann ab ålftast

meb sektum, allt ab 50 rbd. silfurs, ebur meb fångelsi

allt ab 4 vikum, ellegar og, ef kringumstæburnar miba

til ab skerpa sérlega straffib, meb fangelsi vib vatn og

braub, hæst i 4 sinnum 5 daga. Vib heimfærfng J)ess-

arar reglu a, mebal annars, tillit ab hafast til verbs

munanna, svo vel i sjålfu sér, sem ab tiltolu vib kjc5r

hins seka og til J>ess verbs, sem hann hefir fyrir |)å

gefib. Sti knngumstæba verbur J)arhjå ab ålitast ab vera

sérlega skerpandi, ef hinn saks6kti abur hefir verib

fundinn sekur f tøéfnabi, hylmingu, ebur nokkru obru af

J)eim afbrotum, sem i tilskipuninni af 11. Aprilis 1840

eru sett vib feirra hlib. — 2) j>egar straff er åkvebib

eptir fyrrgreindri akvdrbun, getur engin sérleg fjårsekt

heimfærzt fyrir })å yfirtrobslu, er i J>eirri aubsyndu breytni

kynni innihaldast i tilskipuninni af 27. Juli 1742, ebur

obrum tøeinr lilskipunum, er fyribjéba ab kaupa, ebur å

annan måta utvega sér nokkub af vissum persénum,

J>aråm6t eiga nefndar tilskipanir framvegis abbeimfærast

[)ar, hvar sii m6t J>eim slnbandi verzlun ekki undireins

getur fundizt ab vera innifalin i J>essarar tilskipunar

§4. — 3) pæv i [)essu opnå bréfi åkvebnu fjårsektir

tilfalla i Kaupmannahofn politi'sjébnum, en annars i

kaupslbbunum stabarins og i landsbygbinni amlsins

fåtækrasjob. Oli mal, vibvikjandi J)eim yfirtrobslum, sem

eiga ab straffast eptir J)vi, eiga, eins vel { sem fyrir

utan Kaupmannahofn, ab mebhondlast fyrir pélitfrétli, [)6:

svo, ab hinn saksékti^ ef målib hefir verib kært fyrir

reglulegum rétti, vegna tøess ab orsok hefir fundizt til

ab åkæra hann fyrir stærra afbrot, ellegar hans yfirsj6n
r
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1841.

24. Septbr.

er sameinuo einhverju obru afbroti, sem er undirorpio

saksékn eiginlegra misgjbrnfngsmåla, a, ao svo miklu

leyti, sem hann finnst ao vera straflssekur eptir {)essari

tilskipun, ao dæmast J>arfyrir i J)vi ^annig m6t honum

hofoaoa måli.

Héreptir eiga hlutaoeigendur ser allraundirgefnast

ao hegoa. Gefio i Vorum koniinglega aoselursstab

Kaupmannahofn {)ann 24oa September 1841.

28. Septbr. Kongelig Resolution ang. Deling og Besæt-

telse af Thingo Syssel. Sorgenfri den 28. Septbr.

1841. — 1 Rentekammerets Forestilling 23. Septembr. be-

mærkes, at ifolge kongel. Resol. 17. Febr. d. A., der paabbd

Deling af Thingb Syssel, kunde Kammeret ikke indstille det

saaledes delte Embede til Besættelse forend de mulige An-

segere i Island havde faaet Kundskab om denne Deling. Ind-

tægterne af hele Sysselet angives at have været i Fardage-

aaret 1838—1839:

1) Vis Indkomst (Skat, Gjaftold) 1005 Rbd. •> Sk.

2) Laugmandstoldens V6 Deel 5 — 16 -

3) Kongetiendens lk Deel 88 — 34 -

4) Uvisse Indkomster (Skifte- og Auktions-

Salairer, Thinglæsnings- og Retsge-

gebyrer m. m.) omtrent 300 — » -

tilsammen . . 1398 Rbd. 50 Sk.

Rabat ved Kongetiendens Opkrævning foreslaaer nu Rente-

kammeret nedsat til
l

Je Deel, hvorved Indtægten vilde gaae

ned til omtrent 1354 Rbd., og calculeres deraf 3
/s at ville falde

paa S8ndre Thing« og 2
/a paa Nordre Thingo Syssel.

De Udgifter, der paalaae Embederne, vare følgende:

a) Forpagtnings - Afgift ifolge Resolution

26. Septbr. 1838 . 200 Rbd. » Sk.

b) Laugrettesmænds Lbn ifolge Reskript

16. Novbr. 1764 § 1 til Justitskassen 9 — » -

c) Laugthingsskriverlfin tilJordebogskassen

(For. 11. Juli 1800) 1 — 66 -

Heraf foreslaaes 3
/5 *ag fc paa Sander -Thingo' og a

/* lagt

paa Norder-Thingb Syssel, overeensstemmende med kgl. Resol.

17. Febr. 1841. Altsaa vilde der være at betale:
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Af Sbnder-Thingb* Syssel:

Forpagtningsafgift

Laugrettesmænds Lem

LaugthingsskriverlBn

120Rbd. .» Sk.

5 — 38 -

1 — 2 -

1844.

28. Septbr.

126 Rbd.40Sk.

Af Norder-Thingb" Syssel

:

Forpagtningsafgift

Laugrettesmænds Lb"n ....
LaugthingsskriverlBn

80Rbd. - Sk.

3 — 58

. — 64 -

84 Rbd. 26 Sk.

Efter disse Afgifters Fradrag kunde saaledes de beholdne

Indtægter for Tiden anslaaes til at ville udgjb're:

For Sender-Thing« Syssel henimod 700 Rbd.

For Norder-Thingb" Syssel noget over . . . 460 —
Desforuden havde Sysselmanden for det samlede Syssel Brugen

af en Fjerdedeel af Jorden Brekka i Sauoanes Thingsogn mod
en Afgift af 1 Rbd. 6 Sk. til Jordebogskassen, hvilket Agre-

ment Kammeret foreslaaer at lade fblge Norderdelen. — Godt-

gørelsen for Repstyrernes Skatfrihed var bortfalden ifbige kgl.

Resol. 24. Febr. 1835, men Embederne fritages for forste Fæste,

som vilde udgjbre 20 å 30 Rbd. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1841 E, Nr. 474.

Vi ville allernaad. have nuværende Sysselmand i

Sneefjeldsnæs Syssel, Sigfus Schulesen, beskikket til

Sysselmand i Sbnder-Thingtfe Syssel fra 6. Juni næste

Aar at regne, saaledes at han af Sysselets Afgifter over-

drages Skatten og Gjaftolden i Forpagtning imod den

ved allerhoieste Resolutioner af 26. Septembr. 1838 og

17. Februar 1841 bestemte aarlige Forpagtnings- Afgift

af 420 Rbd. r. S., hvorhos ban erlægger Laugrettes-

mændslonnen af delte Syssel til den islandske Justits-

kasse med 5 Rbd. 38 Sk. r. S., og Laugthingsskriver-

lonnen til Islands Jordebogskasse med \ Rbd. 2 Sk.

pede Solv aarligen.

Endvidere ville Vi alleru. have Candidatus juris

Arnor Arnesen beskikket til Sysselmand i Norder-Thingoe

Syssel, ligeledes fra 6. Juni næstkommende at regne,

saaledes at han erholder Brugen af den Os tilhbrende

V* af Jorden Brekka inden Saudanæs Thingsogn for

den sædvanlige Afgift til Islands Jordebogskasse 1 Rbd.
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1 844 . 6 Sk. rede Solv aarligen, — at ham af Sysselets Af-

^T^T' sifter overdrages Skatten oa Gjaftolden i Forpagtning
28. Septbr.

c ° J
. -

imod den ved ovennævnte allerhbieste Resolutioner

bestemte aarlige Forpagtnings- Afgift af 80 Rbd. rede

Solv, — samt at han erlægger Laugrettesmændslbnnen

af delte Syssel til den islandske Justitskasse med 3 Rbd.

58 Sk. og Laugthingsskriverlbnnen til Islands Jorde-

bogskasse med 64 Sk. rede Solv aarligen.

Derhos bifalde Vi allern., at Sysselmændene paa-

lægges at underkaste sig enhver Forandring, der i

Tiden maatte finde Sted i Henseende til enten Tjene-

sterne eller Grændserne af Embedernes Distrikter, samt

at dem tilstaaes Fritagelse for at erlægge forste Fæste.

- Forbvrigt paalægges det Sysselmændene, hver i

sit Syssel, at administrere Syslernes Kongeliende saa-

ledes, at denne af dem bliver at lilsvare efter hvert

Aars Capitelstaxtpriis paa Middelalen, og at indbetale

Pengebelbbet til Islands Jordebogskasse efter Fradrag

af V6 i Administrations-Salarium. — Sorgenfri den 28.

Septembr. 1841.

29. Septbr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vester -Amt, ang. Paategning af ftvaran-

taine-Attester. Khavn den 29. Septbr. 1841.

—

Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 610.

I Skrivelse af 10. Februar d. A. har Hr. Amt-

manden forespurgt, om de af Qvarantaine-Commissionen

udstedte Attester, hvormed ogsaa de Skibe, der beseile

Island, i Medfbr af Forordn, af 8. Februar 4805 skulle,

saaledes som i Collegiets Skrivelse til Dem af 25. Ja-

nuar f. A. er bestemt, være forsynede ved Skibenes

Ankomst til Island, bor afgives til vedkommende Under-

ovrighed for at indsendes til Dem og af Dem igjen

hertil, eller om det er tilstrækkeligt, at Stedets Ovrighed

blot paaseer, at Skibene medbringe de omhandlede
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Attester, samt paategner dem og derefter tilbageleverer 4841.

dem til Skipperen.

Efter i den Anledning at have brevvexlet med det

Danske Cancellie, skulde man tjenstl. tilmelde Hr. Amt-

manden til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse for Vedkommende, at Sysselmændene bor paa-

see, at meerbemeldte Attester haves, men at disse,

efter at være forsynede med Paategning af fornævnte

Embedsmænd, btfr tilbageleveres til Skipperen for at

tølge Skibene paa deres videre Fart. De med Hr.

Amtmandens Skrivelse indsendte \\ Stkr. Bilage fblge

hoslagte tilbage. — Rentekammeret den 29. Septembr.

1841.

Cancellie - Skrivelse til Amtmanden over Is- 2. oktbr.

lands Vester-Amt, ang. Udredelsen af Omkostning-

erne ved Fangers Transport. Khavn den 2. Oktbr.

1841. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1841, Nr. 4624.

1 behagelig Skrivelse af 20. Oktbr. f. A. har Hr.

Amtmanden udbedt sig Cancelliets Resolution for, hvor-

ledes der bliver at forholde med Hensyn til Udredel-

sen af de Omkostninger, der ere medgaaede ved Arre-

stanten Fridfinn Johannessens Transport gjennem Nord-

og Ost-Amtet til Reikevig \ hvorfra han skulde afgaae

') Arrestanten Friofinn Johannesson af Norder -Syssel var

dcJmt til 6 Aars Strafarbejde i Khavn og transporteret til

Reykjavik i Slutningen af Aaret 1839. Transportomkostningen

gjennem Stranda og Dala Sysseler belbb til 6 Rbd. 92 Sk.

Sttlv, hvilke Sysselmændene fordrede erstattede. Regning-

erne tilstilledes Amtmanden i Nord- og Oster -Amtet af

Amtmanden i Vester-Amtet, med den Yttring, at det fore-

kom ham noget tvivlsomt, om Transporten, i det Tilfælde

Friofinns Midler ikke skulde strække til, ei burde afholdes

gratis af de Sysseler, hvorigjennem Flytningen skete, i

Lighed med det, der i lignende Tilfælde forhen havde

fundet Sted og udtrykkeligen var anordnet. Heri erklæ-
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til Kjbbenhavn, for sammesteds at udstaae den ham

ved Htiiesterets Dom ifundne Straf af f> Aars offentligt

Arbeide.

Foranlediget heraf skulde man, efter foregaaende

Correspondence med det kgl. Rentekammer, til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse herved tjenstligst

melde, at de ommeldte Omkostninger, i Lighed med hvad

der finder Sted her i Danmark, maae blive at udrede

paa samme Maade som Sagens ovrige Omkostninger. —
Det kgl. Danske Cancellie den 2. Oktobr. 1841.

19. oktbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster-Amtet i Island, ang. hvorvidt en ustu-

deret Mand maa udove Lægepraxis. Khavn den

19. Oktobr. 1841. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1841,

Nr. 4838—4839.

I Anledning af den med Hr. Amtmands Skrivelse

af 27. Oktbr. f. A. hertil indkomne Ansbgning, hvori

conslitueret Hospitalsforstander for Modrefells Hospital,

Magnus Grimsen, har anholdt om, at forundes Til-

ladelse til at praktisere, skulde man, efter desangaaende

at have corresponderet med det kongelige Sundheds-

Collegium, til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse herved ijenstl. melde, at det Ansbgte ikke kan

bevilges, hvorimod det ikke vil kunne formenes Sup-

plikanten at yde sin oieblikkelige Hjælp i de Tilfælde,

rede Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet sig enig, og

underrettede tillige om, at Arrestantens Eiendele dækkede

kun en ringe Deel af Sagens Omkostninger, og at ingen

GodtgjBrelse var tilstaaet for Transporten gjennem Sys-

selerne i Nord- og Oster-Amtet. Sysselmanden i Dala

Syssel fordrede imidlertid Godtgjorelse i fornodent Fald

af det Offentlige, i Overeensstemmelse med Canc. Skriv.

10. Mai 1788 § 3, Heskr. 25. Juli 1808 §§ 3 og 5, samt

For. 24. Januar 1838 § 17, og forlangte Sagen foredragen

for Cancelliet. Paa Grund heraf er Cancelliets Svar rettet

til Vester-Amtet.
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i hvilke de authoriserede Lægers ikke kan erholdes. — 1844.

De medfulgte Bilage remitteres. — Det kongl. Danske
^"""^"J^

Cancellie den 19. Oktober 1841 K

Directionen for Universitetet og de lærde 19. oktbr.

Skolers Skrivelse til Rentekammeret, ang. Sporgs-

maal om nogle Capitalers Anvendelse til den is-

landske lærde Skoles Reorganisation. Khavn den

19. Oktobr. 1841. — Univ. Dir. Copieb. for Univers,

og Skolerne 1841, Nr. 1738.

Saaledes som under 19. Juni d. A. herfra blev det

kgl. Rentekammer meddeelt, har Directionen, i Henhold

til den allerhoieste Resolution af 7. næstforhen, an-

gaaende en Reform af Bessestad lærde Skole og dens

Forflyttelse til Reikavig, tilskrevet de Deputerede for

Finantserne med Hensyn til de dertil fornbdne Summers

Udredelse af Skolens i den islandske Jordebogskasse

indestaaende Midler, tilligemed videre bestemte aarlige

Tilskud, og har derhos tillige begjært nærmere Oplys-

ning angaaende Storreisen af de islandske Collectpenge,

og hvorvidt Noget deraf, overeensstemmende med hvad

i den kgl. Resolution var antydet, kunde anvendes i

det omhandlede Oiemed.

I en af bemeldte Deputerede derefter indhentet og

Directionen tilstillet Skrivelse fra Statsgjælds-Directionen

er bemærket, at de saakaldte islandske Collectpenge

vel indestaae i Statsgjældskassen og forrentes af denne,

roeu at Administrationen af disse Capitaler med deres

Henter henhorer under det kgl. Rentekammers Ressort;

at der imellem sidstnævnte Coliegium og Statsgjæids-

directionen siden Aaret 1833 er fort Correspondence

angaaende Gollectpengenes saavel som de af samme
resterende Renters Belob; at efter den fra sidstnævnte

l

D s. D. Canc. Skriv, af samme Indhold til Stiftamtmanden

over Island. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.

%
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4S44. Direction Rentekammeret sidst tilstillede Opgjbrelse ud-

19. Oktbr. gjor Capitalen, som ved For. 5. Januar 1 8-1 3 er bleven
'

uopsigelig Statsgjæld, 13,378 Rbd. 54 Sk. Sblv, hvoraf

den aarlige Rente er 535 Rbd. 4 4 Sk., hvorhos de til

3-1. Decembr. f. A. resterende Renter efter Directionens

Opgjbrelse udgjbr 6424 Rbd. 72 Sk. r. S. og 6443 Rbd.

49 Sk. S. og T. , men at imidlertid Kammerets Erklæ-

ring over denne Opgjbrelse endnu ikke er modtaget,

og at efter samme Gollegiums Statsgjælds-Directionen

tidligere tilstillede Reregning skulde Relbbet af de i

Slatsgjældskassen indestaaende Collectpenge være be-

tydeligt stbrre. Statsgjælds-Directionen har derhos endnu

tilfbiet, at der foruden Collectpengene indestaae endeel

andre uopsigelige islandske Capitaler i Statsgjældskas-

sen, hvoraf Renterne i lang Tid have været uhævede,

og som muligen kunde anvendes til fornævnte Oiemed,

saasom:

Tugthuset i Island tilhbrende efter

forskj. kgl. Oblig. å 4 % 4500 Rbd. » Sk.

og å 3Vs % ..... 2878 — 46 1
/* -

de ifblge kgl. Resol. af 4 3. April 4773

for Islands mislige Providering er-

lagte Roder å X °;o 4400 — »

Holum Stifts publique og Aabodspenge

efter kgl. Obligation af 4. Novbr.

4786 å 4 °/o 500 — »» -

Da Finantsdeputationen har bnsket, forinden Samme
yttrer sig i Sagen, at underretles om det kgl. Rente-

kammers iMening om disse Capitalers Anvendelse i det

foreslaaede Oiemed, skulde Directionen nu tjenstligst

udbede sig velbemeldte Gollegii Yltringer om, deels

hvorvidt selve Collectpengene, deels hvorvidt nogen af

de andre af Statsgjælds-Directionen opfbrle Capitaler

maatte kunne anvendes til Redste for Ressestad Skole

ved sammes forestaaende Reform, idet Directionen ibv-

rigt maa henholde sig til hvad den under 44. Oktober

4837 og i flere senere Skrivelser har udviklet for vel-
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bemeldte Collegium, at den almindelige Skolefond lige- 1841.

saa lidet er i Stand til at udrede nogensomhelst yder-"Y^~oktbr
ligere Tilskud til Bessestad Skoles Fornodenheder ved

dens forestaaende Reform, som dette med Billighed

kunde forlanges, om endog Skolefonden var i en bedre

Forfatning end den er, da Ivertimod alle Omstændig-

heder tale for, at de forbgede Ressourcer, som den

islandske Skole behover, tages af Islands egne Ind-

tægter, eller i alt Fald fra Statskassen. — Den kong!.

Direction for Universitetet og de lærde Skoler den 19.

Oktobr. 1841.

Kongelig Resolution ang. Universitetets Over- 22. oktbr.

tagelse af Forlaget af Almanakken. Khavn den

22. Oktobr. 1841. — Det bestemmes, at Almanakken •

i dens forskjellige Skikkelser, hvis Forlag hidtil havde været

forpagtet til Bogtrykker Schultz, skal, naar den med Schultz

oprettede Forpagtnings-Contrakt udlBber med Aaret 1842, for-

lægges af Universitetet. (Den islandske Almanak nævnes ikke

særlig, men indbefattes dog under den almindelige Bestemmelse).

Univ. Direct. Forestillinger 1841, Nr. 2225.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 6- Novbr.

Island, ang. Angivelse af Seminariifondets Andeel

i Gebyrer for Bevillinger m. v. Khavn den 6.

November 1841. Canc. 3. Departem. Brevb. 1841,

Nr. 5074-5075.

Idet man herved tjenstl. meddeler Hr. Kherre Til-

ståelse for Modtagelsen deels af det ved Deres be-

hagelige Skrivelse af 18. Septembr. sidsti. hertil ind-

sendte Regnskab over de fra Islands Sonder- Amts

Comptoir i Tidsrummet fra \. Januar til 20. Februar

d- A. udleverede kgl. Bevillinger og Expeditioner, deels

af den medfulgte Qvittering fra Landfogden for Indbe-

talingen i Jordebogskassen af Gebyrerne for bemeldte

Expeditioner med 48 Rbd. 80 Sk. r. S., skulde man
tjenstl. anmode Dem om, herefter at ville i Regnskabet
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opgive, hvor meget der af Gebyrerne tilkommer re-

spective den kongelige Kasse og Seminariifonden.

Efter Hr. Khres Anmodning undlader man derhos

ikke tjenstligst at lade folge to Stykker Blanquelter til

Bevillinger til at fore nye Vidner og fremlægge nye

Documenter for Overretten for Betaling; — to dito til

dito uden Betaling, for hvis Modtagelse Deres Tilstaaelse

udbedes. — Det kongel. Danske Gancellie den 6. No-

vembr. 1841

12. Novbr. Directionen for Fonden ad usus publicos

Skrivelse til Stud. Theol. Hannes Arnesen, ang.

Understøttelse for ham til Naturvidenskabernes

.Studium. Khavn den 12. November 1841. —
Sager tilhørende Fonden ad usus publ. Journ. 10, Nr. 834.

At Hans Maj*. Kongen ved allerhbieste Resolution

af 23. Oktobr. sidsti. af Fonden ad usus publicos har

for eet Aar allern. forundt Dem en Understøttelse af

4 50 Rbd. til Deres naturvidenskabelige Studiers Fremme,

meldes Dem herved, i Anledning af Deres hertil ind-

givne Andragende, med Tilfbiende, at fornævnte Under-

støttelse vil vorde Dem anviist qvartaliter med 37 Rbd.

48 Sk. hver Gang. — Kjobenhavn den 42. November

1841.

is. Novbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet i Island, angaaende Mægling mellem uenige

Ægtefolk. Khavn den 18. November 1841. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1841, Nr. 5219-5221 Jevnf. Ti'oindi

fra nefndarfund. fslenzkra embættism. 1841, S. 115—124.

Med Hensyn til, at Cancelliet paa en af Amtmanden

*) s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, om at anvise Can-

celliets Kasserer de indsendte Gebyrer. Canc. 3. Depart.

Brevb. sst.
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over Islands Sonder- Amt indgiven Forespørgsel om, 4844.

af hvem den Mægling skal foretages, som ifolge For. 18. Novbr.

48. Oktbr. 4811 § 5 bliver at prove, forinden det til-

'

stedes Ægtefolk at leve separerede i Henseende til

Bord og Seng, under 4. Januar 4 840 havde svaret, at

den omhandlede Mægling i Beglen bliver at foretage af

Amtmanden, men at den, hvis de locale Omstændig-

heder ikke skulde tillade denne Embedsmand at udfore

dette Hverv, kunde overdrages til Sysselmanden, har

^r. Amtmand, næst at bemærke, at det har været en

almindelig Praxis paa Island, at hiin Mægling er udført

af vedkommende Forligelses- Commission, i behagelig

Skrivelse af 4 8. Novbr. f. A. deels henledet Opmærk-

somheden paa de Besværinger og Bekostninger, som

vedkommende Ægtefolk ville paadrages, naar Mæg-

lingen skal foretages af Sysselmanden, deels yttret den

Formening, al en saadan Mægling er mindre hensigts-

mæssig, og med Hensyn dertil indstillet, om det ikke

i Vestamtet fremdeles, som hidtil, maa forblive derved,

at Ægtefolk, som attraae Separation fra Bord og Seng,

desangaaende have at henvende sig til vedkommende

Distrikts ordinaire Forligelses-Commission, eller at i alt

Fald Mægling af Amtmanden eller vedkommende Syssel-

mand maa indskrænkes til det Sogn, hvori disse Em-

bedsmænd ere bosatte, men paa andre Steder fore-

tages af hvert Distrikts ordinaire Forligelses-Gommission.

Efter at Cancelliet, som Dem bekjendt, over denne
Sag har modtaget Betænkning fra den ved allerhoieste

Resolution af 22. August 4 838 befalede Forsamling af

Embedsmænd paa Island, skulde man til behagelig

Efterretning og videre Bekjendlgjbrelse . tjenstl. melde,

at det vil have sit Forblivende ved den Resolution,

kollegiet, som ovenberort, under 4. Januar f. A. har

afgivet paa den fra Amtmanden over Sonder-Amtet ind- N

komne Forespbrgsel, hvorhos man, forsaavidt Forsam-
lingen har foreslaaet, at Ovrigbeden maatte bemyndiges
til, uanseet at der ikke er tilveiebragt Attest om, at
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1841. Sysselmanden har provet hiin Mægling, at bevilge Se-

l^Novbr Parat 'onen
>

naar der findes Anledning til at befrygte,

at Gobabitationens Fortsættelse kunde have betænkelige

Folger, ikke undlader lige tjenstl. at tilfbie, at Collegiet,

selv om det ellers vilde være tilraadeligt at indromme

Ovrigheden en saadan Myndighed, antager, at den ikke

i Virkeligheden vilde kunne finde nogen Anvendelse,

men at icJvrigt Ovrigheden i de Tilfælde, hvor den ene

Ægtefælles Liv vilde være udsat ved Samlivet med

den anden, maa være befoiet til, i Analogie af 1—23— 1,

at træffe Sikkerhedsforanstaltninger i den nævnte Hen-

seende. — Det kgl. Danske Cancellie den 18. Novembr.

1841 h

20. Novbr. Rentekammer - Skrivelse til det kongl. Danske

Cancellie, ang. Sporgsmaalet vedkommende Hos-

pitalernes Reform. Khavn den 20. November

1841. — Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 682.

Da det af den med det kgl. Danske Cancellie tid-

ligere forte Brevvexling er Kammeret bekjendt, at Sporgs-

maalet om, hvilken Forandring der hensigtsmæssig kunde

være al foretage med de fire i Island værende Hospi-

taler for Spedalske, er Gjenstand for velbemeldte Col-

legies Overveielse, og da adskillige nyere Efterretninger

om fornævnte Hospitaler ere herlil indkomne fra Dr.

med. & chir. Hjaltelin, der med kgl. Understøttelse har

bereist Island, i det specielle Oiemed, at anstille Under-

sbgelser om den spedalske Sygdom, have vi ikke

skullet forbigaae, i Fortsættelse af Kammerels Skrivelse

af 21. Marts f. A., herved al yttre os nærmere over

denne Sag.

') Canc. Skrivelser af samme Indhold til Amtmanden over

Nord- og Oster-Amtet og Amtmanden over StJnder-Amtet

ere under s. D. afgaaede. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.
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Saavel af Reskriptet af 12. Mai 4 652, som af den 1844.

under 27. Mai 1746 udgivne udforlige Anordning om^O.Novbr.

de for Spedalske indrettede Hospitaler i Island frem-
^

gaaer, at disse oprindeligen ere bestemte til at være

alene Lemme- Hospitaler, eller saadanne, som sikkre

dem, der engang ere optagne i samme, Ophold der

deres Livstid. At de saaledes aldeles ikke ere be-

stemte til at yde de Syge egentlig Lægehjælp, hidrører

sandsynligviis alene derfra, at Sygdommen selv er

bleven anseet som incurabel, en Omstændighed, hvoraf

tillige lader sig forklare den ved sidstnævnte Anord-

ning hjemlede Fremgangsmaade med at overdrage

Brugen af Hospitalsgaardene til simple Almuesfolk mod
visse Naturalydelser, bestemte til de Syges Under-

holdning.

Skulde der imidlertid, hvad de nyeste Undersøgel-

ser om biin Sygdom synes at bekræfte, gives nogen

Mulighed for, at den, i det mindste i dens første Sta-

dier, lader sig belbrede, da ligger allerede heri vistnok

den største Opfordring til at see hele den her om-

handlede Hospitals-Indretning sat paa en ganske anden

Fod end hidtil, Noget, som ogsaa tidligere med Hensyn

ni den ringe Nytte, Hospitalerne have medført, er blevet

yUrel, navnlig i den i Aaret 4 808 af daværende Ju-

stitiarius i den islandske Landsoverret, Magnus Stephen-

sen, udgivne Bog: „Island i det attende Aarhundrede"

Pag. 343 fif., hvor der tales om Savnet af Hospitaler og

Sygestuer og Læger ved samme, med Hentydning til

Nødvendigheden af Landets fire Hospitalers Omdannelse

°8 deres daværende store Uhensigtsmæssighed, endog
hlot som Hospitaler for spedalske Syge. Af Dr. Hjalte-

lins her vedlagte Indberetning om hans i Sommeren

^839, i Særdeleshed for at anstille Undersøgelser om
den spedalske Sygdom, foretagne' Reise i Island, er-

holder man imidlertid de paalideligste Efterretninger

om de islandske Hospitaler, ogsaa for nærværende Tid,

Xffl li. 12
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1841. især hvad Kaldadarnæs Hospital i Scinder-Amtet angaaer.

20. Novbr. Dr. Hjaltelin besøgte selv dette og fandt der kun 5

Patienter, der formedelst det daarJige Locale og den

hele Behandling vare i den slorste Elendighed, da disse

Mennesker ei alene vare blottede for al Lægehjælp og

de nodvendige Medikamenter, men deres usle, urene

og i hbieste Grad usunde Sygestue var og saaledes

beskaffen, at den nbdvendigen maatte bidrage meget

til at forværre deres ynkelige Tilstand. Dr. Hjaltelin

erklærer derhos om Hospitalerne i Almindelighed, at

de i deres nærværende Tilstand aldeles ikke bidrage

til at forhindre den spedalske Sygdoms Udbredelse,

men yltrer derimod at være forvisset om, at deres Ind-

tægter, rigligen anvendte, vilde være tilstrækkelige til

at skaffe de spedalske Syge ordentlig Lægehjælp og

Medicin. Han slutter sin Beretning med at gjentage

det af Landphysikus Thorstensen i Bibliothek for Læger,

13. Bind, fremsatte Onske om, at Lemme- Hospitalerne

paa Island, der have en betydelig Indtægt, maatte

snarest forandres til almindelige Sygehuse, hvori kunde

indtages saavel Spedalske, i Sygdommens forste Be-

gyndelse, som og Patienter** med forskjellige andre Syg-

domme, hvoraf Lægekunsten kunde love sig mere til-

fredsstillende og glædeligere Resultater, end hidtil ere

frembragte, eller efter nærværende Indretning kunne

frembringes. — Dr. Hjaltelin har igjen i forrige Aar

foretaget en Reise i Island, for at fortsætte sine Under-

sbgelser om den spedalske Sygdom, og for at helbrede

dem, der led deraf, og han har ved Indberetningen

herom gjentaget sine tidligere fremsatte Yltringer om

Uhensigtsmæssigheden af Hospitalernes nærværende Ind-

retning og Bestyrelse. — Blandt de af Dr. Hjaltelin ved

hans sidste Beretning fremlagte Bilage var hosfolgende

Gjenpart af Kammerraad og Sysselmand i Arnæs Syssel

Melsteds Skrivelse af 5, Septbr. f. A. til daværende

Stiftamtmand over Island, Kammerherre Bardenfleth,

hvori Melsted ogsaa yttrer den Mening, at Hospitalerne
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i Island, saaledes som de nu ere indrettede, næsten 1841.

aldeles ingen Nytte stifte, og at deres Indtægter an- 20. Novbr.

vendes paa en saare uhensigtsmæssig Maade. — Ende-
'" r~*^^

ligen troer Kammeret ikke at burde lade uberort, at

Sundheds-Gollegiet, ved at afgive en af samme herfra

begjært Betænkning med Hensyn til Dr. Hjaltelins Op-

dagelser om den spedalske Sygdom, har, saaledes som

behageligen vil erfares af dets vedlagte Skrivelse, an-

befalet Kammerraad Melsteds i forberorte Skrivelse —
hvorom Kammeret forovrigt ingen officiel Meddelelse

har modtaget — fremsatte Forslag om, at Forstander-

skabet over Kaldadarnæs Hospital maatte overdrages

til den Mand, der vilde nedsætte sig som praktiserende

Læge i Arnæs Syssel.

Foranstaaende Efterretninger om de islandske Hos-

pitaler synes i sig selv at være tilstrækkelige, deels til

om disse Instituter at begrunde den Dom, at de, saa-

ledes som de hidtil have været afbenyttede, ere til

saare liden Gavn, deels til at fremkalde Onske om, at

see en Forandring med samme tilvejebragt snarest mu-

ligt, og til en saadan Forandring haves Ressourcer ikke

alene i Gaardene selv, men% ogsaa i de ingenlunde ube-

tydelige Capitaler, Hospitalerne nu eie, og som, efter

hvad der sees af Regnskaberne for den islandske Jorde-

bogskasse, gjennem hvilken de forrentes af Statsgjælds-

kassen, udgjorde ved Udgangen af Aaret 1840:

for Kaldadarnæs Hospital 4155 Rbd.

- Horgslands 605 —
- Mbdrufells 2719 —
- Hallbjarnareyri 1072 —

tilsammen . . . 8551 Rbd.

Hvorvidt jttvrigt Indretningen skulde vedblive ude-

lukkende for spedalske Syge, dog saaledes, at fortrinlig

Opmærksomhed henvendtes paa dem, hvis Helbredelse

stod til at haabe, eller om Indretningen maatle kunne

sættes i nærmere Forbindelse med de ovrige for Is-

land gjeldende Medicinalforanstaltninger, er en Sag,

12*
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4 841. hvis Bedømmelse og Afgjorelse henhorer under det

^ZC^T konel. Danske Cancellies Ressort, 03 skulde vi derfor,
20. Novbr. n

'
D

med Hensyn hertil, alene yltre, at da Hospitalerne op-

rindelig ere funderede af Staten, forekommer det os,

at der ikke gives nogen Hindring for at modificere de

ældre Bestemmelser efter hvad de nuværende Tider

og Forholde kunde gjore meest Ønskeligt, især da de

Gaver og Bidrag, som fra Private maatte være tilflydte

eller fremdeles tilflyde Hospitalerne, altid ville kunne

finde speciel Anvendelse som Hjælp for spedalske Syge,
* i

der naturligviis under ingen Omstændigheder skulle

være udelukkede fra Adgang enten til Optagelse i

Stiftelserne, eller dog til Understøttelse paa anden Maade.

Kun skulle vi endnu specielt tilfoie, at Oiemedet, i det

mindste tildeels, muligen vilde kunne (remmes ved,

saasnart Omstændighederne tillade det, at overlade de

ommeldte Hospitalsgaarde til kyndige Læger, der hver

for sig da maatte have den nærmeste Bestyrelse af den

paagjeldende Stiftelse, ligesom der heller ikke skjonnes

at være Noget imod, saafremt en eller anden af Gaardene

fandtes mindre heldigt beliggende for Udforeisen af en

saadan Plan, da at bortsælge samme, og for Kjobesum-

inen at erhverve en anden af en bedre Beliggenhed.

De med denne Skrivelse følgende Bilage udbedes

efter Afbenyttelsen tilbagesendte. — Rentekammeret

den 20. Novembr. 1841.

25. Novbr. Gancellie-Skriveise til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Andragende om Ned-

læggelse af Kirken paa Asgard. Khavn den 25.

November 1841. — Canc. 1. Departem. Brevb. 1841,

Nl% 5297.

Efter at Gancelliet, i Anledning af den fra Eierne

af Bondegaarden Asgard i Dale Syssel under Islands

Vesteramt: Arngrim Johnsen, John Brandsen og Gudmund

Gudbrandsén, hertil indkomne Ansogning om Tilladelse
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til at nedlægge den paa Gaardens Grund staaende Kirke 1841.

af samme Navn, havde under 20. Oktbr. f. A. tilskrevet T""
' 25.Novbr.

daværende'Stiftamtmand og Deres Hoiærv. om, at ind-

hente og hertil indsende Erklæring fra Supplikanterne,

om de maatte atlraae at nedlægge den omspurgte Kirke

paa de i ovenanforte Collegiels Skrivelse opgivne Vil-

kaar, har man nu med Hr. Kherres og Deres Hoiærv/

behagelige Betænkning af 20. Septbr. sidsti. modtaget

den forlangte Erklæring, som gaaer ud paa, at de hel-

lere ville forpligte sig til at opbygge og vedligeholde

Asgard Kirke tilborhgen efter Loven, end antage den

gjorte Betiugelse for Kirkens Nedlæggelse: at de halve

af Kirkens Qvilder, hvoraf Præsten ei nyder Smbrleie,

sælges, og Kjobesummen udsættes i den kongel. Kasse

til Forrentning for Hovedkirken i Hvam og Annexkirken

i Sælingsdalstunga.

Gancelliet skulde i Anledning heraf tjenstl. tilmelde

Hr. Kherre og Deres Hoiærv. til behagelig Efterretning

°g videre Bekjendlgjorelse, at Ansbgningen saaledes

bortfalder, hvorhos man lige tjensll. maa anmode Hr.

Kherre og Deres Hoiærv. om, behageligen at ville

paasee, at Asgard Kirke tMbdrlig istandsættes og ved-

ligeholdes med alt lilbbrligl Inventarium og hele Qvilde-

besætningen. — Del kgl. Danske Cancellie den 25. No-

vember 1841.

Interims-Reglement med Tazt for Lodserierne i. Decbr.

i Reykjavik og Hafnarfjord. Islands Stiftamt-

huus den 1. Decembr. 1841. — Udfærdiget af Stift-

amtmand Hoppe i Henhold til kongelig Resolution 17. Mai
1841. Original-Aftryk paa offentlig Bekostning. Vids Kloster

1841. 20 Sider. 8T°. Rubr. i Algreen-Ussings Reskriptsaml.

1841, S. 298 (med Uddrag i Anmærkning sammesteds).

Interims- Reglement med Taxi for Lodserierne i

Reikevig og Havnetjord.

Efter del kongelige Admiralitets- og Commissariats-

Collegii allerunderdanigste Forestilling, har det behaget



' 182 Interims-Reglement for Lodser.

1841, Hs. Majestæt Kongen under M. Mai d. A. allernaadigst

1. Uecbr. at bemyndige Undertegnede til at udfærdige folgende

Interims Reglement med tiiborende Taxt for Lodserierne

i Reikevig og Havnefjord.

1) Reikevigs og Havnefjords Lodserier skulle i

Reglen bestaae hvert især af 3 Lodser. Dog kan dette

Antal paa hvert Sted, naar Amtmanden i Sbnderam-

tet maatte finde det nbdvendigt eller hensigtsmæssigt,

forbges eller formindskes med 1. De paa et af be-

meldte Steder ansatte Lodser have lige Rettighed til

Lodsning paa begge Havne. — 2) Lodserne beskikkes

af Amtmanden, for Reikevig Byes Vedkommende efter

Indstilling af Byens communale Bestyrelse, men for-

saavidt Havnefjord angaaer, efter Forslag fra Syssel-

manden for Guldbringe Syssel, hvilket Forslag bor

være ledsaget med indhentet Betænkning fra de i

Havnefjord bosatte Kjbbmænd og Factorer. Den, der

antages som Lods, bor, foruden at have naaet en Al-

der af 25 Aar, være en ædruelig, paapasselig, driftig

og med Farvandene omkring fornævnte Steder nbie

bekjendt Mand, der tillige om muligt bor have nogen

Kundskab om, hvorledes et Skib skal regjeres. Saa-

snart han er antagen til Lods og meddelt Beskikkel-

sesbrev som Saadan, bbr han af den vedkommende

Underbvrighed tages i Eed om, at han vil udfore de

ham som Lods paahvilende Pligter med Troskab, Paa-

passenhed og Flid. Ved Antagelsen af Lodserne bbr

Amtmanden ibvrigt see hen til, at der om muligt ved

hvert af fornævnte Lodserier kan haves een Lods,

som er bosat yderst paa Næssene. — 3) Uagtet det

ikke forbydes de ansatte Lodser imellem sig indbyr-

des at forene sig om Overtagelsen af de forestaaende

Lodstoure, samt om Lodspengenes Deling, saa ere dog

et Steds Lodser i Tilfælde af Forsbmmelse i at gaae

Skibene imbde eller deslige, alle lige ansvarlige; thi

ligesom alle Lodser antages med lige Rettigheder og

Pligter, uden at den Ene har noget Tilsyn med eller
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Noget at befale over den Anden, saaledes bor de ikke 1841.

heller slole paa hinanden indbyrdes, men Enhver stedse 1. Decbr.

have sin Opmærksomhed henvendt paa, at Lodstjene-

sten ordeniligen besørges. — 4) For ikke at hindres

i deres Pligters Opfyldelse, blive Lodserne fritagne for

alle saadanne personlige Byrder, til hvis Udforelse

deres personlige Nærværelse vilde være fornoden, saa-

som Rettens Bisiddelse, Arbeide ved Veie, Kirker og

andre deslige offentlige Præstationer; ligesom der ikke

heller for saadant Arbeide kan affordres dem noget

Vederlag i Penge. Dog maa denee Fritagelse ikke

forstaaes saaledes, at de paa Grund heraf skulde være

fritagne for de offentlige Byrder, der paahvile en fast

Eiendom, som de maatte eie eller bruge. De i Rei-

kevig Kjobstad bosatte Lodser skulle ogsaa være frie

for Byens Bestillinger. — 5) Lodserne skulle, naar de

ere i Lodstjenesten, under en Mulkt af 32 Sk. r. S.

saavel medfore et Exemplar af nærværende Reglement

og Taxt, der forevises enhver Skibsfører, som forlan-

ger det, som ogsaa bære et Lodsskildt paa Brystet.

De hertil fornodne Skildter blive for forste Gang at

anskaffe til Reikevigs Lodser forskudsvis paa Byens

Kæmnerkasses Regning, men til Havnefjords Lodser

forskudsvis af Amtets Reparlitionsfond; hvilke For-

skud blive at refundere af de i § 10 ommeldte Lods-

Kasser, saasnart samme ere i Stand til at afholde denne

Udgift. Naar en Lods doer, eller afgaaer fra Tjenesten,

bor Skildtet i uskadt Stand tilbageleveres til vedkom-

mende Ovrighed. Endvidere bor enhver Lods være

forsynet med en saakaldet Firemannefar (en Baad til

4 Aarer) i tilbbrlig Stand og med de behbrige Red-

skaber. Over disse Lodsbaade skal Stedets Ovrighed,

naar fornbdent findes, og idetmindste engang hvert

Foraar, afholde Syn, og saafremt de da ikke skjbnnes

at være i forsvarlig Stand, bor Saadant indberettes til

Amtmanden, som dicterer Lodsen en efter Omstændig-

hederne passende Mulkt, indtil 2 Rbd., hvorhos Lodsen

<
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1841. tilholdes inden en kort Frist at afhjælpe Manglerne.

Decbr. Skeer dette ikke, bor han fra Tjenesten afskediges.
"^^^

Endeligen bor Lodserne, for at deres Fartbier i Fra-

stand kunne være kjendelige fra andre Baade, farve

den midterste Dug af deres Seil med Rbdt, og til at

bestride Omkoslningerne herved kan dem, naar for-

nbdiges, tilslaaes en efter Amtmandens Skjbnnende

passende Betaling, der udredes paa samme Maade,

som Omkostningerne ved Lodsskildterne. Et saadant

Seil maa Lodsen under Mulkt ikke sælge til Andre,

uden at have udtaget den farvede Dug. — 6) Lodserne

skulle, for at være berettigede til at oppebære den

fulde, i den her vedfoiede Taxt bestemte Betaling,

mode Skibene idetmindste Vs Miil udenfor den yderste

Pynt af Næssene, Seltjarnarnæs ved Indseilingen til

Reikevig, og Alptanæs ved Inclseilingen ved Havne-

fjord. Komme Lodserne sildigere ombord, men dog

udenfor Næssene, fragaaer V4 a ^ m *n Betaling; men

mode de forst Skibet mellem Seltjarnarnæs og Akurb,

eller mellem Alptanæs og Helguskjær, da formindskes

Betalingen til det Halve af det ved Taxten Bestemte.

Komme de endeligen forst ombord indenfor Akurb"

eller Helguskjær, bortfalder aldeles deres Ret til Be-

taling, foruden at de, dersom Forsbmmelighed har

fundet Sted fra deres Side, blive behbrigen at straffe.

Skulde Skibsfbreren og Lodsen, naar denne kommer
ombord, ikke være enige om det Punkt, paa hvilket

Skibet befinder sig med Hensyn til de ovenbestemte

Gradationer i Betalingen, da bor Skibsfbreren uop-

holdeligen, naar ikke Taage eller andre Omstændig-

heder forhindre det, ved Peiling paa Gompasset under-

sbge Skibets Standpunkt imod de hbieste eller meest

fremspringende og paa Sbkaartet betegnede Steder,

om muligt saavel paa den sydlige som nordlige Kyst

af Faxebugten: og dersom den mellem Skibsfbreren

og Lodsen opstaaede Meningsforskjel ikke derved hæves,

skal Sagen, saasnart Indlodsningen er tilendebragt,

4
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strax af Lodsen andrages for den vedkommende Rets* 1841.

betjent, til Afgjbrelse paa lovlig Maade. lovrigt bliver, I. Decbr.

naar Tvivl i den omhandlede Henseende ikke kan af-

gjbres ved Hjælp af Peiling paa Compasset eller andre

tilstrækkelige Beviser, Lodsens Opgivende desangaaende

at lage til Folge. — 7) For at forebygge, at der ikke,

efterat Lodsningen er tilendebragt, senere skal opstaae

Trætte angaaende paa hvilket Sted Lodsen er kommen
ombord, bliver del paalagt Skibsforeren, naar han er

ankommen i Havn og afleverer sine Skibspapirer til

vedkommende Ovrighed, da tillige at afgive et Beviis,

angaaende hvor Lodsen har mbdt ham, til hvilke Be-

viser der bbr trykkes Blanquetter efter de nedenan-

fbrte Schemata % og afholdes Omkostningerne dertil

') l) Lods er ved min Indseiling idag den

til Reikevigs Havn kommen mig imbde Miil (eller

derover) udenfor den yderste Pynt af Seltjarnarnæs.

fbrende Skibet

2") Lods er ved min Indseiling idag den

til Reikevigs Havn kommen mig imbde i mindre end

7a Mils Afstand fra, men dog udenfor den yderste

Pynt af Seltjarnarnæ6.

farende Skibet

enig.

3) Lods er ved min Indseiling idag den

til Reikevigs Havn kommen mig imbde mellem Sel

tjarnarnæs og Akurb.

fbrende Skibet

enig

4) Lods er ved min Indseiling idag den

til Reikevigs Havn kommen mig imbde indenfor Akurb

fbrende Skibet

£$ø!^mi enig. ^'/^ •

K
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1841 saalodes som i § 5 ommeldt. Enhver Lods, der gaaer

1. Decbr. et Skib imbde, bbr, under cn lignende Mulkt som den

" i \. Passus af § 5 bestemte, være forsynet med Ex-

emplarer af alle disse Blanquetter, og til Skibsforeren

udlevere hvilken han forlanger. Naar Beviset er ud-

færdiget af Skibsforeren bor det forevises Lodsen, og

(naar det ikke indeholder Attest om, at Lodsen er

mbdt xh Miil udenfor Næssene, cfr. Schema No. \)

underskrives af denne, der, saafremt han ei med Skibs-

foreren har kunnet forenes om, paa hvad Punkt han

er kommen Skibet imbde, kun har at tilfbie el uikke"

foran det paa Blanquetten trykkede uenig". Sligt an-

sees da som en Klage fra Lodsens Side, saaledes at

vedkommende Retsbetjent, til hvem Beviset tilligemed

Skibspapirerne afleveres, strax har i Henhold til An-

ordningen af 15. August 1832 § 5 al foranstalte det

Fornodne til Sagens Foretagelse ved en Gjesteret. —
8) Over de Beviser, der saaledes afleveres af Skibs-

førerne til vedkommende Retsbetjente, have disse at

fdre en af Amtet autoriseret Protocol, der tilligemed

de bvrige Embedsprotocoller aarligen indsendes til

Amtets Eftersyn. Af denne Protocol bbr der, naar

Sligt begjæres, til vedkommende Lods eller Skibsfdrer

uden Betaling meddeles saadan Oplysning, som maatte

være nbdvendig til derefter at bestemme den Lodsen

for enhver Lodstour tilkommende Betaling. — 9) Naar

Veirliget er af den Beskaffenhed, at det er muligt at

være ude med en Firemannefar, kan Veiret ikke paa-

beraabes som en Undskyldningsgrund for muligen be-

gaaet Efterladenhed eller Langsomhed i at gaae an-

kommende Skibe imbde. Tillader Veirliget derimod

ikke Lodsen at gaae ud med et mindre Fartbi end en

For Havnefjords Vedkommende skulle Blanquetterne

være ligelydende, undtagen at der sættes:

Havnefjord istedetfor Reikevig

Alptanæs — Seltjarnavnæs

Helguskjær — Akurb.
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saakaldet Sexæring, tilkommer ham en Forbgelse af 1841.

Va i den Betaling, han efter de ellers foreskrevne Reg- i. Decbr,

ler var berettiget til at kræve; dog bor Lodsen, naar

han vil nyde godt heraf, det snareste skee kan, an-

melde Saadant for Ovrigheden, for at vedkommende

Skibsforer, hvis han finder Noget derimod at erindre,

kan gives Leilighed til slrax at fremkomme med sine

Indsigelser og erholde de muligen opstaaende Sporgs-

maal angaaende Veirligets Beskaffenhed afgjorte ved

lovligt Skjbn. I den i § 8 ommeldte Protocol bor ibvrigt

gjbres fornoden Bemærkning angaaende de Tilfælde, i

hvilke en Lods er funden berettiget til at kræve Be-

taling efter nærværende Paragraph. — 10) For at danne

et Fond. hvoraf der kan udredes Belbnning til de Lodser,

der maatte udmærke sig enten ved stadig Activitet

og Paapassenhed i deres Tjeneste, eller ved en over-

ordentlig Raskhed og Conduite ved særdeles Leilighe-

der, skal der ved hvert af de heromhandlede Lodserier

oprettes en Lodskasse; denne opbevares hos den ved-

kommende Underbvrighed , som derfor aflægger aarligt

Regnskab til Amtet, der efter foregaaende Revision

deciderer samme. Bemeldte Kasses Indtægter skulle

bestaae af: 1) en Kjendelse af 48 Sk. r. S. af hver

Skibsfbrer, der ved Indgaaende til Havnen benytter

Lods, hvilken Kjendelse erlægges directe til Kassens

Regnskabsfører, der er ansvarlig for samme, da han
er bemyndiget til al tilbageholde Skibspapirerne, ind-

til Kjendelsen er betalt; 2) samtlige de Boder, der

maatte blive dicterede ifblge nærværende Reglement.

Ved Bestemmelsen af Gratificationer for active og paa-

passende Lodser bbr Amtmanden især tage Hensyn
til hvad den i § 8 ommeldte Protokol udviser, angaaende

hvorofte vedkommende Lods har mbdt de indkom-

mende Skibe i tilstrækkelig Afstand fra Landet. —
^) Uagtet det indtil videre ikke paalægges Lodserne

som Pligt, at have Lærlinge ho3 sig til Oplærelse i

Lodskyndigheden, saa vil det dog med Tilfredshed an-
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1841. sees, om nogen af de • ansatte Lodser antager Lærlinge,

. Decbr. og udlærer dem saaledes, at de kunne være skikkede

til at ansættes som Lodser. Naar en Lop1

s saaledes

maatte have udlært en duelig Lærling, kan han gjbre

sig Haab om at komme i fortrinlig Betragtning til at

erholde en Gratification af Lodskassen. — 12) Naar

Skibe ankomme, der enten have eller kunne ansees

mistænkelige for at have smitsomme Sygdomme om-

bord, da bor Lodsen, saavidt Omstændighederne tillade

det, holde sig fjernet fra Samqvem med Mandskabet,

eller endog, hvis Saadant er muligt, bringe Skibet til

Havn ved at seile forud i sin Baad, uden at gaae over

i Skibet, samt derhos lade Skibet ankre afsides fra

andre Skibe; fremdeles bor han uopholdeligen efter

Ankomsten melde det Fornbdne for Stedets Ovrighed

og forbyde samtlige ombord paa Skibet værende Per-
• •

soner at gaae iland, forend Ovrighedens nærmere Be-

stemmelse er indlbben. — 13) Ligeledes bor Lodsen

gjore de ankommende Skibsførere, især saadanne, der

ikke for have været i disse Havne, opmærksomme paa

de bestaaende Forbud imod at skvde saavel med

Kanoner som med Geværer i Nærheden af Æderl'ug-

lenes Værpesteder; i hvilken Henseende Øvrigheden

stedse bor meddele Lodserne fornoden Underretning

om, hvilke Værpesteder der ere fredlyste. — 14) Den

i allerhoieste Reskript af 10. Febr. 1813 foreskrevne

Regel, hvorefter saavel de i Havnefjord som i Reikevig

ansatte Lodser, som Saadanne, hidtil have sorteret

under Reikevigs Jurisdiction , bliver herved ophævet,

hvorimod hvert Steds Lodser i Fremtiden bor benhore

under deres ordinaire Forum, dog saaledes, at alle de

Sager, der kunne reise sig af Ind- eller Udlodsningen

. til og fra Reikevigs Havn (hvad enten samme forretles

af Reikevigs eller Havnefjords Lodser), afgjbres ved

Reikevig Kjbbstads Jurisdiction, men de, der opstaae

af Ind- eller Udlpdsning til og fra Havnefjord, henbore

under Guldbringe Syssels Jurisdiction. Ibvrigt skulle
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alle Sager, der kunne opstaae mellem Skibsfbrer og 4841.

Lods, hidrorende fra Lodsningen, behandles gjesterets- 1« Decbr.

viis, og blive, i Tilfælde af Appel, at behandle ved de

ordinaire Instantser. Forsaavidt det imidlertid ved den

i nærværende Reglements 16. § ommeldte Forordning

af 27. Marts 1831 § 8 er bestemt, at Tvistigheder

mellem Lods og Skibsforer i de Tilfælde, hvor det er

Lodsen tilladt at tinge om Betalingen, blive at afgjbre

ved lovligt Skjbn, men at Sagen, saafremt nogen af

Parterne er misfornciet med dette Skjbn, skal paatales

ved en Gjesteret, hvis Dom kan indankes for Over-

admiralitetsretten, da bliver denne Bestemmelse saa-

ledes modificeret, at deslige Tvistigheder, naar nogen

af Parterne er misfornbiet med det afgivne Skjbn, blive

endeligen al afgjbre ved Amtets Resolution. Derhos

er det en Selvfblge, at de i nysnævnte Forordnings

§ befalede Anmeldelser til Lodsoldermand og Over-

lods bortfalde ved disse Lodserier, hvorimod Anmel-

delser bbr skee directe til vedkommende Ovrighed,

der har at træffe den videre fornbdne Foranstaltuing

paa anordningsmæssig Maade efter Begjering af Lodsen

som Klager. — 15) Naar en Lods formedelst Uduelig-

hed, Svagelighed, ubeqvem Bopæl eller andre deslige

Aarsager ikke længere er i Stand til tilbbrligen at

forrette sin Tjeneste, kan han af Amtet afskediges;

dog skal der, naar Saadant uden Fare lader sig gjbre,

gives ham Opsigelse fra Tjenesten med 3 Maaneders

Varsel til næste Fardag. Ligesom Lodserne ibvrigt

under Udfbrelsen af deres Tjeneste staae under nær
meste Tilsyn af vedkommende Underbvrigheder, hvilke

aave at give nbie Agt paa Lodsernes hele Forhold,

saaledes bbr ogsaa Amtmanden have sin Opmærksom-
hed stadigen henvendt paa denne Sag, og overhovedet

træffe de fornbdne Foranstaltninger til, at Lodstjenesten

kan blive bedst muligen besbrget; hvorfor han og,

saafremt han maatte finde det hensigtsmæssigt, at der
i Fremtiden foretages en eller anden Forandring i nær-
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1844. værende Reglement og Taxt, har derom at andrage det

• Decbr. Fornodne for Admiralitets og Commissariats Collegium.

— 4 6) Hvad fortivrigt angaaer Skibsførernes og Lod-

sernes Rettigheder og Pligter ved Reikevigs og Havne-

fjords Lodserier, da bliver Forordningen angaaende

Lodsvæsenet i Danmark af 27. Marts 4831 at lage til

Fblge, forsaavidt de i samme indeholdte Bestemmelser

ikke ere formedelst de Jocale Forhold uanvendelige,

eller ved nærværende Reglement forandrede.

Islands Stiflamthus den 4. December 4841.

T. Hoppe.

Taxt for Reikevigs og Havnefjords Lodser.

A. For Indlodsningen, naar den ikke er over en Miil:

I Sommermaanederne, eller fra I. April til 30.

September:

Rede Sblv.

For 6 Fods Skibe og derunder .... 3 Rbd. »> Sk.

— 6 til 7 Fods

— 7—8—
— 8 — 9

— 9 — 10

— 10 — 11

— 11 — 12

— 12 — 13

— 13 - 14

— 14 — 15

_ 15 — 16

— 16 — 17

— 17 — 18

- 18 — 19

3 — 48 —
4 —
4 — 48 —
5 —
5 48 —
6 —
6 — 48 —
7 — l> -

—

7 — 48 —
8 —
8 - 64 —
9 — 48 —
10 — 48 —

og saaledes for hver Fod 1 Rbd. r. S. mere, naar Ski-

bet er over 19 Fod dybgaaende.

1 Vintermaanederne, eller fra 1. October til 31. Marts:

For 6 Fods Skibe og derunder .... 3 Rbd. 48 Sk.

— 6 til 7 Fods 4 — 12 —
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For 7 til 8 Fod 4 Rbd. 72 Sk. 1841.

1. Decbr.8 — 9 —
9 — 10 —

' — 10 — 11 —
11 — 12 -

— 12 — 13 —
13 — 14 —
14 — 15 —
15 — 11) —
16 — 17 —
17 — 18 —
18 — 19 —

5 — 36 —
6 —
6 — 60 —
7 — 24 —
7 — 84 —
8 — 48 —
9 — 12 —
9 — 72 —
10 — 50 —
11 — 60 —
12 — 84 —

og saaledes for hver Fod I Rbd. 24 Sk. mere, naar

Skibet er over 19 Fod dybgaaénde.

B. For Udlosningen, naar Udsejlingen fra Afseilingsste-

det indtil udenfor de yderste Skjær eller til det Sted,

hvor Lodsen forlader Skibet, ikke er over en Miil:

1 Sommermaanederne:

For 6 Fods Skibe og derunder ....
— 6 lil 7 Fods

— 7 — 8 — . . . .

— 8 — 9 —
— Q IH

— 10—11 —
— H — 12 —
— 12—13 ._

.

— 13 — 14 —
— 14—15 _
— 15—16 —
— 16 — 17 —

.

^ 17 - 18 —
— 18—19 -
og saaledes for hver Fod 64 Sk. r. S. mere, naar

Skibet er over 19 Fod dybgaaénde.

1 Vintermaanederne:

FojMiJods Skibe og derunder 2 Rbd. 32 Sk.

i Original-Aftrykket staaer (ved Trykfeil): 74 Sk.

2 Rbd. » Sk

2 32 —
2 64 —
3 »

3 32 —
3 64 —
4 » —

—

4 32 —
4 64 —
5

5 32 —
5 64*—
6 32 -
7 » —
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4844. For 6 til 7 Fods 2 Rbd. 72 Sk.

Decbr. — 7—8- 3 — 16 —
— 8 — 9 — . 3 — 50-
— 9 — 10 — 4 — « -
_ 10-11 — 4 - 40 —
— 11 — 12 — 4 — 80 —
_ 12 — 13 — g — 24 —
— 13 — 14 — 5 — 64 -
_ 14—15 — 6 — 8 —
_ 15 _ 16 — 6 — 48 -
— 16 — 17 — 7 — 4 —
_ 17—18 - 7 — 72 —
_ 18 —19 — 8 56 —
og saaledes 80 Sk. r. S. mere for hver Fod, Skibet

er over 19 Fod dybgaaende.

C. Naar Indseilingen eller Udseilingen er over en Miil,

saavelsom i alle andre Tilfælde, hvor et Skib enten

inden Skjærs eller uden Skjærs lodses længere end

en Miil af samme Lods, for hver Miil af den (iv-

rige Distance:

i Sommermaanederne:

For Skibe af indtil 12 Fods Dyb-

gaaende inclusive » Rbd. 64 Sk.

For Skibe af starre Dybgaaende. . . I — » —
i Vintermaanederne

:

For Skibe af indtil 12 Fods Dyb-

gaaende inclusive 1 — » —
For Skibe af stcirre Dybgaaende. . . 1 — 48 —
For halve Mile, Fjerdedele og mindre Dele af en

Miil betales forholdsviis efter den for en Miil fast-

satte Betaling.

D. Saalænge Lodsen er ombord, nyder han der med

sine Folk fri Kost og Tæring, men maa han for-

medelst ModbOr holde S5en i to eller flere DOgn,

b(5r Skibsføreren foruden Lodspenge betale ham

4 Rbd. for hvert D6gn. — Islands Stiftamthuus

den l. December 1841. T. Hoppe.
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Cancellie - Skrivelse til Directionen for den 4841.

kongelige Fodsels- og Pleie-Stiftelse, ang. Op- 9. Decbr.

læreise af en Jordemoder til Vestmannfleriie.

Khavn den 9. Decbr. 1841. — Canc. s. Depart.

Brevb. 1841, Nr. 5541-42.

Efter at Cancelliel i Directionens behagelige Skri-
"

velse af 7. dennes har modtaget den Oplysning, man
under 4 8. f. M. begjærede sig meddeelt, forinden man
tilskrev Amtmanden over Islands Sonder-Amt om, istedet-

for det i Gancelliets Skrivelse af 30. Octbr. sidsti. om-

handlede Fruentimmer Solveig Paulsdatter, at indsende

et andet til Oplærelse i Fodselsvidenskaben qualifi-

ceret Fruentimmer, skulde man til behagelig Efterret-

ning tjenstl. melde, at man Intet har imod at i dette

særdeles Tilfælde bemeldte Solveig Paulsdatter anta-

ges til Oplæring paa Fødselsstiftelsen, uagtet hun ikke

er gift og ei har fadt.

Forsaavidt Directionen har begjært Resolution for,

hvorledes der bliver al forholde med Hensyn til Godt-

gørelsen af meerbemeldte Paulsdatlers Underholdning

°g Underviisning paa Stiftelsen, skulde man tjenstl.

til Directionen henstille, om hun ikke kunde optages
1 e n exlraordinair Gratistplads. — Det kongel. Danske
c ancellie den 9. Decembr. 1841 \

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. u. Decbr,

Sporgsmaalet om Udvidelse til Island af Lov-

bud fra 1839 og 1840. Khavn den 14. Decbr.

1841. Canc. 3. Depart. Brevb. 1841, Nr. 5585. Tfoindi

^J^fadarfundum islenzkra embættismarma 1841, S. 125-128.

) s. D. Canc. Skriv, til Politiedirecteuren , om at tilmelde

Solveig Paulsdatter, at Cancelliet havde indvilget i, at

hun maatte antages til Oplæring paa Fødselsstiftelsen

uagtet hun ikke havde fadt, samt at hun det snareste

muligt havde at melde sig paa Stiftelsen. Canc. 3. Depart.

Brevb. sst.

XII. B. 13
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1844. Fra den ved allerhbieste Resolution af 22. August

14. Decbr. 4 838 befalede Forsamling af Embedsmænd i Reikevig

^"^^7'har Cancelliet modtaget den herhos følgende Betænk-

ning, angaaende hvilke af de for Danmark i Aarene

4839 og 1840 emanerede almindelige Anordninger med

eller uden Modificationer kunne være at udvide til

Island.

Cancelliot kan ikke Andet end med Forsamlingen

være enigt i, al de under Nr. 1 til 27 nævnte Anord-

ninger ikke kunne vedkomme Island, hvorhos man

ogsaa finder, at den under Litr. G nævnte For. af 41.

Septembr. 4 839, af de Grunde som Forsamlingen har

anført, ikke for Tiden bor gjbres gjelclende der. —
Ligesom Forsamlingen derhos næsten eensternmig er

kommen til det Resultal, at den under Litr. G nævnle

Plak. af 23. Mai f. A., indeholdende nærmere Bestem-

melser for Appellen i criminelle Sager, ikke bor bn-

skes indfort paa Island, saaledes maa det og antages,

at den heller ikke i sig vilde være anvendelig

der, hvor der med Hensyn til Straffedommes Appel

for Hbiesteret gjelder en særegen ved For. 24. Januar

4838 § 46 foreskrevet) Regel, der er forskjellig fra de

i den almindelige danske Lovgivning foreskrevne, og

det er dog kun disse, som Plakaten nærmere har be-

stemt, ligesom der ogsaa i dens § 4 ere nævnle de

Retter, til hvilke den har Hensyn.

Hvad dernæst angaaer de Anordninger, som For-

samlingen har antaget anvendelige paa Island, da kan

man ikke Andet end bifalde, at ligesom de under Litr.

d og e nævnte Forordninger, resp. af 14. April f. A.

om Straffen for Tyverie m. m. og af 15. April f. A.

angaaende Straf for Meneed og falsk Vidnesbyrd m. m.,

allerede ere oversalte paa Islandsk som gjeldende der

i Henhold til For. 24. Januar 4 838 § 7, saaledes ogsaa de

under Litr. a og b nævnte Plak. af 5. Febr. 1839 og

15. April f. A. om Afdragsretlens Ophævelse mellem

Danmark og Brasilien, samt Frankfurt am Main, ere
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anvendelige paa Island. — Fremdeles maa man med 184-1.

Forsamlingen holde for, at den under Litr. D omhand- 14. Decbr.

lede For. af 24. April 1839 angaaende Gjeldsforplig-
*

teiser, som indgaaes af Umyndige og Mindreaarige,

bor udvides til Island, ligesom man heller ikke troer

at burde modsætte sig, at de under Litr. A og B

nævnte Lovbud, nemlig Plakat af 15. Mai 1839 an-

gaaende Forbud mod Reisepasses Udstedelse og Pla-

kat af 8. August 1839 om Ophævelse af Reisendes

Pligt til at tage et nyt Pas gjbres gjeldende paa be-

meldte Oe i Overeensstemrnelse med Forsamlingens

Vltringer, ihvorvel de kun der ville have liden Be-

tydning. L^r«, U> i^&i-rs'i! ' --
;

Derimod kan man ikke med Forsamlingen finde,

at Plak. af 23. Mai f. A., der omhandles under Litr. f,

er anvendelig paa Island. Den Omstændighed, at uden-

for Reikevig Fængselsstraf anvendes hverken paa unge-

Mennesker eller paa Andre, som at det i Plakaten

angivne ikke finder Anvendelse uden netop i Reikevig,

vilde i alt Fald vække Tvivl mod dens Udvidelse,

hvilken Tvivl iSvrigt ogsaa gjelder § 29 i For. 11.

April 1840. — Imidlertid kunde saavel i Reikevig som

andetsteds Rottingslag anvendes paa bemeldte Perso-

ner
i respektive istedetfor Fængsel, eller for den i For.

*4. Januar 1838 § 4 for Fængsel substituerede Rev-

Selse. Men det vil uden Tvivl have sin Vanskelighed
1 alle islandske Jurisdictioner at anskaffe Rottinger,

mod hvilket Straffemiddel de islandske Ovrigheder i

de Betænkninger, der bleve indhentede inden For. 24.

J anuar 1838 udkom, havde erklæret sig. Collegiet

skulde derfor ansee det rettest, forelbbig at gjbre Plak.

23. Mai 1840 angaaende Modificationer i Vand og Brbds-

slraffen gjeldende i Reikevig, hvor ogsaa For. 11. April

1840 § 29 ligefrem bliver at anvende, og derhos ind-

skrænke sig til i Almindelighed at bestemme, al der

°§saa udenfor Reikevig skal vises al mulig Skaansel

niod Personer under 18 Aar, naar deres Forbrydelser

14*
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1841. ere af det Slags, hvortil bemeldte Anordninger sigte.

Idet man nu tjenstl. skulde meddele det kongel.

Rentekammer foranstaaende Bemærkninger, undlader

man ikke lige tjenstl. at tilfoie, at da det af Forsam-

lingens ovenberorte Skrivelse sees. at den angaaende

For. af 8. Juli 1840, belræflende del offentlige Kasse

og Regnskabsvæsen i Almindelighed, har afgivet Be-

tænkning til velbemeldle Kammer, har man Intet i

saa Henseende villet forelage for end man fra samme

har modtaget Sagen med dets behagelige Yttringer.

Det kongel. Danske Caneellie den 14. December 1841.

Decbr. Gancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden over Is-

land, ang. Fattiglemmers Efterladenskaber. Khavn

den 14. Decbr. 1841. — Gane. 3. De^art. Brevb.

1841, Nr. 5630. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1841, S.

%809—310. Tioindi fra nefndarfundum islenzkra embættismanna

184J, S. 41-45.

1 behagelig Skrivelse af 16. Mai f. A. har Stift-

amtel begjærl Gancelliets Resolution paa efternævnle

Sporgsmaal:

4) hvorledes der bor forholdes med Forauktione-

ringen af Fatliges Efterladenskaber. — 2) om Fattig-

væsens-Beslyrelserne paa Island ere berettigede til at

lade de Fattiglemmerne tilhorende Effecter regisirere

og Registreringsforretningen thinglæse. — 3) om Gan-

celliels Skrivelse af 5. Pebr. -1828, der bestemmer, at

afdbde Fattiglemmers Efterladenskaber ikke behbve

at tages under Skiftebehandling, men at Dødsfaldet

dog bor anmeldes for Skifteforvalteren, er anvendelig

paa Island; og — 4) om ikke de gjeldende Bestem-

melser om Dodsfalds Anmeldelse for Skifteretten for

Islands Vedkommende bor noget modificeres.

Efterat Cancelliet over denne Sag har, som Hr.

Kherre bekjendl, indhentet Betænkning fra den ved

allerh. Resolution af 22. August -1838 befalede For-
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samling af Embedsmænd i Reikevig, skulde man til 1841.

behagelig Efterretning tjenstl. melde:

ad Nr. 1 : Collegiet maa med Stiftamtet være enigt

i, at Auktioner over Fattiglemmers Efterladenskaber

bor afholdes i Reikevig af Byfogden, og paa Landet,

saaledes som hidtil har været sædvanligt, af Repstyrerne,

samt at der ikke for slige Auktioners Afholdelse bliver

at erlægge Auktionssalair. — ad Nr. 2: Ihvorvel Col-

legiet ikke kan nægte, at den Ret, hvorpaa her an-

drages, i enkelte Tilfælde kunde være et Ijenligt Middel

W at sikkre Fattigvæsenet dets Udlæg, finder man dog

overveiende Betænkeligheder ved at indromme Fattig-

væsens-Bestyrelserne paa Island en saadan Ret, som
de nu gjeldende Bestemmelser ikke hjemle dem. —
ad Nr. 3: Collegiet skjonner ikke, at der er tilstrække-

lig Anledning til at udvide de i det citerede Cancellie-

Circulaire af 5. Februar 1828 indeholdte Bestemmelser^

l'l Island, hvorimod man anseer det rettest, at der

tøed Skifte efter afdode Fattiglemmer forholdes som
hidtil, nemlig saaledes, at vedkommende Repstyrer

registrerer den Afdodes Efterladenskaber, ligesom disse

°gsaa af ham blive at forauktionere, hvis de ikke ud-

gjore mere end det af Fattigvæsenet gjorte Udlæg,

bedens de i modsat Fald blive at tage under ordent-

lig Skifteb ehandling. — ad Nr. 4: Collegiet finder ikke,

at der er Anledning til at gjbre Forandring i de her om-

handlede Bestemmelser. — Det kongel. Danske Can-
c^lie den 14. Decembr. 1841.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden over Is- u. Decbr

,arid, ang. Fordelingen af de ved Forsamlingen

af islandske Embedsmænd foranledigede Udgifter.

Khavn den 14. Decembr. 1841. — Canc. 3. Dep.

Brevb. 1841
, Nr. 5629. Tftindi fra nefndarfundum fslenzkra

embættismanna 1839, S. 16, 17, 52, 54- 60.

Stiftamtet har i behagelig Skrivelse af 10. April

A. andraget, at der ved Anvendelsen af den alier-
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4841. hbi. Resol. af 15. April f. A ,
hvorved det blev bestemt,

14. Decbr. at Omkostningerne, som medgaae i Anledning af den ved
— ~'^^'

a iiern> Resol. af 22. August 4 838 befalede Forsamling af

Embedsmænd i Reikevig, skulle lignes paa de island-

ske Repartitionsfonds, til Udredelse efter Lbsegodstien-

dens Capital for hvert Amt, er mellem Amtmændene

paa Island opstaaet Menings -Ulighed i Henseende til

Valget af det Aar, hvis Losegodstiende-Capital skal læg-

ges til Grund for Fordelingen af bemeldte Omkostnin-

ger. — Idet Sliftamtet derhos har indstillet denne Sag

til Gancelliets Afgjbrelse, har samme bemærket, at

medens alle tre Amtmænd have været enige i at for-

staae Resolutionen saaledes, at ikkun eet Aars Lose-

godstiende-Capital burde være Basis for Fordelingen

af Omkostningerne ved een Forsamling, have Vester-

og Sonder-Amtet formeent, at Fordelingen burde skee

efter Forholdet af den Losegodstiende-Capital, der læg-

*ges til Grund for de paa Amterne lignede Bidrags

Repartition i det Aar, da Forsamlingen sammentræder;

hvorimod Nord- og Ost-Amtet har antaget, at der burde

vælges den Lbsegodstiende, der opgives af de ved-

kommende i det Aar, da Forsamlingen afholdes, og som

lægges til Grund ved det næst paalblgende Aars Ligning.

Efter at Cancelliet i den Anledning har correspon-

deret med det koneeJ. Rentekammer, undlader man

ikke, til behagelig Efterretning og videre Foranstaltning

tjenstl. at melde, at man bifalder, at de omhandlede

Udgifter blive at fordele efter e et Aars Losegodstiende-

Capital, og at navnlig den Lbsegodstiende- Capital,

der i de respektive Amter lægges til Grund for Op-

krævning af Bidrag til Amtsrepartitionsfondene i det

Aar, da Forsamlingen sammentræder, ogsaa maa være

Basis for Fordelingen af meerbemeldte Udgifter mellem

Amterne indbyrdes, dog saaledes, at denne Regel for

Fremtiden ufravigelig bliver at fblge.

Forsaavidt det derhos af Stiftamtets Skrivelse synes

at fremgaae, at Jordebogskassens Forskud til oftmeldte
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Udgifter ere inddragne ved Ligning i eet Aar, und- 1841.

lader man ikke lige tjensli. at tilfoie, at Refusioner
iX^Decbr'

herefter blive at fordele paa to Aar, og navnlig saa-

ledes, at endeel afForskudet allerede bliver at dække
i det Aar Forsamlingen holdes, og det Ovrige i det

næst paafblgende Aar, ved hvilken Foranstaltning den

kongelige Finantsdeputation, hvis Betænkning er ind-

hentet med Hensyn til den længere Tid, i hvilken den

islandske Jordebogskasse , som en Folge heraf, vil

komme til atstaae i Forskud, Intet har fundet al erindre.

— Det kongel. Danske Cancellie den 14. Decbr. 1841.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- u. Decbr.

og Oster-Amtet i Island, ang. Sagføreres Beskik-

kelse i beneficerede geistlige Sager. Khavn den 14.

Decbr. 1841. — Canc. 3. Depaft. Brevb. 1841 , Nr.

5631. Ti'bindi fra nefndarfundum lslenzkra embættismanna*

1841, S. 94—115.

Amtet har, næst at bemærke, at de, der have ind-

givet Ansbgning om Beneficium processus gratuiti, stedse

Mige have anholdt om, at der maatte beskikkes dem
en Sagforer til uden Betaling at udfore Sagen, samt

at der endog underliden er andraget paa, at denne

skulde være en lovkyndig Embedsmand, i behagelig

Skrivelse af 4 3. Februar d. A. forespurgt, om det ikke

maatte være tilstrækkeligt, at der kun da, naar do

beneficerede Parter ere af den geisllige Stand og ikke

selv ville mode i Sagen, beskikkes dem fri Sagfører,

°8 at dertil udnævnes en fornuftig Bondemand inden

det Thingsogn, hvorunder Sagen sorterer, idet De der-

hos har yllret den Formening, at der i andre Tilfælde

*kke bor indrbmmes den beneficerede Part fri Sagforer,

med mindre han enten var umyndig, notorisk enfol-

dig eller ved Svagelighed hindret fra at mode i Retten.

Efter at Cancelliet over denne Sag har indhentet

Betænkning fra den ved allerhbi. Resol. af 22. August
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1841. 1838 befalede Forsamling af Embedsmænd i Reikevig,

skulde man iil behagelig Efterretning tjensll. melde, at

man, paa de af Forsamlingens Minoritet anfbrte Grunde,

maa holde for, at der i Overeensstemmelse med Col-

legiets Skrivelse til Amtet af 2. Marts 1830 og den om

den her omhandlede Gjenstand gjeldende Lovgivning

bor forholdes med Beskikkelse af frie Sagfbrere i bene-

ficerede geistlige Sager aldeles paa samme Maade, som

med Beskikkelse af slige Sagfbrere i andre beneficerede

Sager, og at frie Sagfbrere i hine Sager ikkun da bor

indrbmmes, naar vedkommende Amtmand, efter at Sa-

gen med Sliftsbvrigheden er bleven overlagt, finder,

at enten Billighed taler derfor, eller og at der, efter

hver enkelt Sags særegne Omstændigheder maatte være

en eller anden særdeles Anledning dertil. — Det kgl.

Danske Gancellie den 14. Decembr. 1841.

Decbr. Bekj endtg^j drelse fra Finants-Deputationen, ang.

Præg paa Rigsbankdaleren m. m., samt om lid-

prægning af Smaamynt. Khavn den 18. Decbr.

1841. — Original-Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4*°. Ny

Coll. Tid. 1842, S. 21—22. Qvart-Forr. for 1841, S. 183-184
j

Schou XXIII, 451-452.

Bekjendtgjorelse om et forandret Præg paa Rigs-

bankdaleren og dens Underafdelinger, samt om Udpræg-

ning af Rigsbankpenninge eller Vs Rigsbankskillinger.

I Forbindelse med den herfra under 12 Septbr.

f. A. udstedte Bekjendtgjorelse om det af Hans Majestæt

allernaad. befalede forandrede Præg paa Speciesdale-

ren, skulde man nu bringe til offentlig Kundskab, at

Hans Majestæt under 16. denne Maaned allernaad. har

bestemt, hvilkel Præg for Fremtiden skal gives Rigs-

bankdaleren og dens Underafdelinger paa 32, 16 og

8 Rigsbankskilling, samt Skillemynterne i Solv paa k

og 3 Skilling, og i Kobber paa 2, \ og lh Skilling.

Adversen paa dem alle bliver Hans Majestæts Bryst-
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billede med Omskrifl: CHRIST1ANUS VIII. D. G. DANIÆ 1841.

V. G. REX. 18. Decbr.

Reversen: paa Rigsbankdaleren, Hans Majestæts
-~~s"*w-

Vaabenskjold med Vaabenkappe, Krone, Sværd, Scepter

og Elephantordenens Kjæde; paa 32 Rigsbankskillingen

:

Vaabenskjoldet med Kappe, Krone og Ordenskjæde;

paa 16 Rigsbankskillingen: Vaabenskjoldet med Krone

og Kappe; paa 8 Rigsbankskillingen: samme Præg;

paa 4 og 3 Rigsbankskillingen: Krone, Sværd og Scep-

ter; paa Kobber 2 og i Rigsbankskillingen: Vaaben-

skjoldet med Krone og Kappe; paa V« Skillingen: Krone,

Sværd og Scepter.

Foruden Rigsbankværdien angives tillige paa de

5 første Sorter Courantværdien med respective 30, 10,

5, 2Va og JV4 Schilling.

De forsynes desuden alle med Aarstal, Myntmesters

og Medailleurs Navnebogstaver, og Myntmærket: for

Kjbbenhavn en Krone, for Altona et Rigsæble.

Gebalt og Lodigbed forbliver den samme som hid-

til, nemlig: af Rigsbankdaleren, 32, 16 og 8 Skillinger

udmynles 18Va Rbd. af Marken fiin Collnsk Vægt, af

4 og 3 Skillinger 21 Rbd. af Marken fiin Collnsk Vægt.

Rigsbankdaleren er \ 4 lbdig, 32 Skillingen 11 lo-

dig, 16 Skillingen 8 lodig, 8 Skillingen 6 lbdig, 4 Skil-

lingen 4 lbdig og 3 Skillingen 3 2
/n lbdig.

Af Kobber- Toskillingerne udmyntes 32 Stykker af

J Pund Kobber Collnsk Vægt; af Eenskillineerne 64

Stykker og af V* Skillingerne 128 Stykker.

Foruden forbenævnte Myntsorter skal, for at lette

Benyttelsen af Rigsbankpenge ved Courautbetalinger,

udpræges Penninge eller Femtedeel-Rigsbankskillinger

af Kobber, af hvilke 320 Stykker gaae paa 1 Pund

Collnsk Vægt. Præget paa disse bliver, foruden Vær-

dien, ligesom paa V« Rigsbankskillingen.

Alle her anførte Myntsorter skulle i alle Betalinger

uvægerligen modlages saavel i de Kongelige Kasser

som mellem Mand og Mand, dog at indtil videre Ingen

*
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1841. er forpligtet til at modtage af 4 6 og 8 Skillinger mere

l8~~Decbr
end 3 Rbd., af 4, .3, 2, I og Vs Rigsbankskillinger

mere end -16 Rigsbankskilling (5 Schilling Courant), og

af Vs Rigsbankskillinger flere end 4 Stykker ad Gan-

gen. — Finanis-Deputationen den 18. Decbr. 1841.

18. Decbr. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftamtmanden over Island,

ang. Anbringelsen af en islandsk Discipel i en

dansk Latinskole. Khavn den 18. December

1841. — Copieb. for Univers, og Skolerne 1841, Nr.2140.

1 Skrivelse af 4. f. M % har Hr. Kherren tilstillet

Directionen et fornyet Andragende fra Land- og By-

foged Gunlogsen i Reikavig om, at hans Halvbroder

Sæmund Gunlogsen maatte tilstaaes en Gralistplads i

en dansk Skole, hvilket Andragende De har anbefalet

til at bevilges.

I denne Anledning skulde Directionen tjenstligst

melde, at man, efter at have gjennem det kongelige

Danske Canaellie modtaget det af Landfoged Gun-

logsen tidligere indgivne Andragende om denne Gjen-

stand, har under 23. Mai f. A. tilskrevet bemeldte Col-

legium, at, uagtet den kgl. Resolution af 4 0. Marts'isse,

der hjemler unge Islændere, som ere fortrinligen be-

gavede og trængende til Understøttelse, Ret til strax.

at blive optagne som Gralister i Melropolitanskolen,

Roeskilde eller Slagelse (samt den nu nédlagte Hel-

singor)- Skole med Nydelse af Skolens fbrste Stipendium,

som Betingelse for en saadan Begunstigelse fordrer, at

saadanne Disciple skulle anbefales af Biskoppen over

Island, der har at tilstille Directionen fuldstændige Be-

visligheder angaaende deres Naturgaver og Fremgang,

samt Trang til Understøttelse
,

og uagtet dette ikke i

nærværende Tilfælde er iagttaget, vilde Directionen dog

efter Omstændighedérne ikke nægte Disciplen S. Gun-

logsen Nydelsen af bemeldte Begunstigelse, saaledes al
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han, hvis det onskedes, kunde til Efteraaret samme

Aar optages som Gratist i een af de ovennævnte tre

Skoler, og efter Omstændighederne tillige tillægges Be-

neficium af 50 Rbd., enten strax. eller efter nogen

Provetid, hvilket Stipendium itfvrigt, efter indhentede

Erklæringer, lettest vilde kunne forundes ham i Slagelse

Skole, hvis denne maatte vælges.

lovrigt yttrede Directionen, at man under ingen

Omstændigheder seer sig istand til at forskaffe Di-

sciplen anden Hjælp, end det anforte Stipendium,

hvorimod man henstillede til Gancelliet, hvorvidt Samme
maatte finde Anledning til at udvirke nogen yderligere

Understøttelse til at bestride de Omkostninger, som

hans Ophold her vilde udkræve.

Til denne Erklæring maa Directionen aldeles hen-

holde sig, idet man dog bemærker, at da der allerede

for samtlige lærde Skoler er disponeret over Stipendie-

portioner for indeværende Skoleaar, vilde det muligen

nu mode Vanskelighed, at forskaffe oftnævnte Discipel

fornævnte Stipendium fra et tidligere Tidspunkt end

Oktobr. 1842. — Den kongel. Direction for Univer-

sitetet og de lærde Skoler den 18. Decembr. 1841.

Rentekammer-Skrivelse til det kongl. Danske 24. Decbr.

^ancellie, ang. Mensale af det forrige Holum

Bispestols Gods til nogle Præster i Holum Stift.

Khavn den 24. Decembr. 1841. — Rentek. isi. Co-

piebog 14, Nr. 762.

I Skrivelse af 13. April d. A. har det kgl. Danske

Cancellie — ved at tilstille Rentekammeret en Ansøg-

ning, hvori Sognepræst for Holums og Vidviks Menig-

heder inden Skagefjords Syssel i Islands Norder T Amt,

Provst Benedikt Vigfussen, anholder om Forbedring i

sit Embedes Indtægter — begjært Kammerets Betænk-

ning saavel over denne Ansbgning, som med Hensyn

til hvad Stiftamtmanden og Biskoppen over Island i
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1841. deres Erklæringer over Ansogningen have ytlret om,

24. Decbr. at flere Sognekald i Norder-Amtet maalte tilstaaes Er-
^""^^"^

statning for den Afgang i Indtægter, de have lidt ved

det i sin Tid foretagne Salg af Holum Bispestols Jorder

og Qvilder, til Fordeel for en ny Skoleindretning i Island,

idet Kaldene derved berbvedes en Deel Tiender og saa-

kaldte Contingenler eller Mensaler m. v., som de forhen

havde erholdt af Bispestolens Indtægter.

Som det kgl. Danske Cancellie bekjendt, blev det

ved en af Samme bevirket allerhbieste Resolution af

25. Septbr. -1 80 1 overdraget lil Rentekammeret, at for-

anstalte Salget af Bispestolens Jordegods m. v., og da

Kammeret, som Folge heraf, hidtil har haft Administra-

tionen af de for Godset indkomne Capitaler, der ind-

betaltes i Islands Jordebogskasse efterhaanden som de

bleve erlagte af vedkommende Kjobere, er det forment-

ligen alene med Hensyn hertil, deels at velbemeldte

Cancellie har tilstillet Kammeret til Betænkning de lil

Samme Tid efter anden indkomne Ansbgninger om Er-

statning i fornævnte Anledning, deels at enkelte Ved-

kommende directe have henvendt sig til Kammeret med

Ansbgninger og Besværinger desangaaende; thi hvad

angaaer Hovedspbrgsmaalet om selve Erstatningen, da er

det nærmest Direclionen for Universitetet og de lærde

Skoler, som vil have at yttre sig derover.

For imidlertid Ira sin Side at medvirke, saavidt

muligt, til endelig Berigtigelse, har Kammeret, over-

eensstemmende med de Tid efter anden hertil indkomne

Andragender, og de i Anledning deraf indhentede Op-

lysninger, ladet forfatte en Opgjbrelse over Erstatningen

for ethvert enkelt Pastorats Vedkommende, i hvilken

Henseende, saavel som med Hensyn til Gangen af de

tidligere Forhandlinger, vi ikke undlade herved tjenstl.

at meddele Fblgende:

Allerede under 24. Mai 1811 blev det herfra fore-

slaaet Directionen for Universitetet og de lærde Skoler,

at lade den Præsterne tilkommende Godtgjbrelse udbe-
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tale af de ved del Holumske Jordegodses Salg ind- 4841.

vundne Fonds, men Directionen troede da ikke at burde 24. Decbr.

yttre nogen Mening herom, forend Oplysninger erholdtes
- m~"~*~-

om Stbrrelsen af det islandske lærde Skolevæsens Fonds

og Indlægter i det Hele. Sildigere blev, som det kgl.

Danske Cancellie vil have erfaret af Kammerets Skri-

velser af 24. Septbr. 184 6, 27. Febr. 184 9 og 23. Mai

4 829, Sagen udsal en Tid lang, for at erhverve adskil-

lige nærmere Efterretninger, som bleve ansete fornodne,

og, da disse endeligen vare modtagne, har den været

sat i Bero, indtil den i Universilets-Directionens oven

nævnte Skrivelse ommeldte Opgjorelse af det islandske

lærde Skolevæsens Fonds kunde finde Sted. Dette

særdeles vidtløftige og vanskelige Arbeide blev, for

Tiden indtil 1. August 1834, fuldendt i Aaret 1836, og

Resultaterne af samme meddeltes under 26. November
s. A. Universitels-Directionen, som, efter at nogle af

Directionen ved Opgjorelsen fremsatte Bemærkninger
af Kammeret vare blevne nærmere oplyste, i Skrivelse

a f 5. Marts 4 839 erklærede, at Samme Intet videre i

saa Henseende havde at erindre. — Da de Hindringer

for Afgjorelsen af Sagen om de Holumske Præsters Til-

godekommende, der tidligere have frembudt sig, saa-

ledes nu ikke længere ere tilstede, og da Universitets-.

Directionen tilligemed ovenmeldle Opgjorelse af Skole-

væsenels Fonds, hvoraf Godtgjorelsen lil Præsterne skal

udredes, har været tilstillet en forelobig Beregning over

denne indtil Udgangen af Aaret 4 834, uden derved

specielt at bemærke Nogel, og Directionen desuden

"dligere, nemlig ved Skrivelser til Rentekammeret af

22. Mai 1819 og 30. Juli 4 834 har yttret den Mening,

a t Præsterne maae være berettigede til det omhand-
lede Vederlag, saa skjonner Kammeret ikke rettere,

end at dette Vederlag for den forbigangne Tid nu inaa

kunne anvises Vedkommende. — I Henseende til oven-

meldte Beregning, der, som berbrl, ikkun var forelobig,

og af hvilken hoslagt fdlger en Afskrift, finder dette
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1841. Collegium dog at burde gjbre opmærksom paa fblgende

24. Decbr. Punkter:

1) Da Holum Bispestols Jorder ikke ere solgte med

Tiendefrihed, og det altsaa er foranlediget ved Præster-

nes egen Forsbmmelse med at fordre Tienden hos Ved-

kommende, dersom de have lidt noget Tab i deres

Tiende-Indtægter, saa er ikke hertil taget Hensyn ved

Affattelsen af Beregningen over Godtgjbrelsen. — 2) 1

Beregningen er Godtgjbrelsen, fra Aaret 1805, da

Salget af Jordegodset er foregaaet, indtil Aaret 1817

ind., da Capitelstaxter bleve indfbrle i Island, ud-

regnet, hvad Smbr - Indtægterne angaaer, efter det

gamle Evaluations - Forhold, 45 Sk. for en Fbring eller

10 Pd. Smbr, fordi, som og af forhenværende Amt-

mand Johnsson er bemærket i Skrivelse af 12. Juni

1830, en anden Maalestok var vanskelig at udfinde;

for de efterfolgende Aar er derimod Vederlaget ud-

regnet efter hvert Aars Capitelstaxt. At reducere det

udfundne Pengevederlag for de fbrstnævnte Aar efter

Forholdet 6 til 1 kunde maaskee forsvares ved Be-

stemmelserne i Anordningen om Pengevæsenets For-

andring i Island, men synes ubilligt, saavel med Hensyn

til Fordringens Oprindelse, som og fordi Erstatningen

for de nævnte Aar derved vilde blive altfor uforholds-

mæssig ringe, nemlig ikkun 3A Rbsk. for 1 Pd. Smbr.

— 3) Det er i bemeldte Beregning antaget, at Holum

Sognekald ikkun kan tilkomme Godtgjbrelse indtil den

Tid, da Vidvik Sognekald blev annecteret dertil. Da

det imidlertid i den med det kgl. Danske Cancellies

Skrivelse fulgte Ansbgning fra -Provst Vigfussen er op-

givet, at Ydelserne af dette Annex ere meget ringe,

vil det formenlligen være at tage under nærmere Over-

veielse, om det samlede Kald dog ikke burde frem-

deles beholde i det mindste en Deel af Vederlaget. —
Af Beregningen vil det endvidere sees, at Godtgjbrelsen

for Holum og Vidvik Sognekalds Vedkommende ikkun

er anfbrt deri indtil Aaret 1820, skjbndt Vidvik forst
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blev annecteret lil Holum i -1 829, og Kaldet vil følgelig 1844.

i alt Fald kunne tilkomme den fulde Godtgjorelse for 24. Decbr.

9 Aar længere, end i Beregningen er antydet. — Den^"
-""

Indtægt, meerbemeldte Holum Sognekald havde af Bispe-

stolen, udgjorde oprindeligen 30 Specier og 30 Kroner

aarligen, som er evalueret til 65 Rd. 60 Sk. D. C. og

i Beregningen opfort for Aarene 1804 til 1812 med
590 Rd. 60 Sk. D. C, hvilken Sum derefter er redu-

ceret til 98 Rbd. 40 Sk. S. og T. Imod denne Re-

duction synes vel og Billighed at tale, naar hensees lil,

at Præsten formentligen maalte kunne fordre Pengene

udbetalte enten i de ovennævnte Myntsorter eller deres

Værdie i anden gangbar Mynt; men denne Omstæn-

dighed vil dog her være uden synderlig Indflydelse

paa Beregningen, eftersom daværende Sognepræst Thor-

kel Olavsen, som dot kongl. Danske Cancellie vil have

erfaret af Kammerets Skrivelse af 17. Decbr. \ 84 6 og

de dermed tilbagefulgte Bilage, allerede skal have er-

holdt saa meget i Forskud paa sin Godtgjorelse, at

hans eller hans Arvingers Tilgodehavende i alt Fald

ikke vil overstige det i Beregningen anførte Beløb.

Pastor Olavsen skal nemlig som Forskud have modtaget

i Aaret 1809: 100 Rd. D. C, i -1 84 3 : 300 Rd. D. C.

og 40 danske Kroner, og i 1816: 150 Rbd. Navne-

Værdie. Af disse Summer er imidlertid ikkun den

sidstnævnte beregnet den islandske Skolefond tillast;

hvorimod man, hvad de øvrige angaaer, uagtet derom

anstillet noiagtig Undersøgelse i vedkommende Regn-

skaber, ikke har kunnet udfinde, af hvilken Kasse de

ere anviste, men det kan kun formodes, at de ere ud-

betalte af de, ved nogle for den kgl. Kasses Regning

i Krigsaarene til Island overforte Skibsladningers Salg,

indkomne Penge, for hvilke ingensinde er aflagt fuld-

stændig Rigtighed. — lovrigt tilfoies, at det ikke er

Kammeret bekjendt, al nogen af de andre Præster har

erholdt Forskud paa del dem tilkommende Vederlag.
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1844. Saavel med Hensyn til, at der i meerbemeldte

24. Decbr. Beregning er, som ovenfor berørt, indløbet den Feil,

at Godtgjørelsen for Holum Sognekald deri kun er op-

fort for Tidsrummet fra 1804 tiN 820 istedetfor til 1829,

som og fordi Beregningen i det Hele ikke gaaer læn-

gere end til Aaret -1834, har Kammeret ladet forfatte

ligeledes vedlagte nye Beregning, hvori Feilen er rettet

og Godtgørelsen anført indtil 1840 Aars Udgang. Til

Afbenyttelse ved denne Sags Behandling, og nærmere

Oplysning om samme, lade vi endvidere følge:

a) den med det kgl. Danske Cancellies Skrivelse

af 28. Novbr. 1812 modtagne Forestilling fra Biskop

Vidalin med 2 Bilage, angaaende Godtgjørelse i for-

berørte Anledning til Præsien for Hofstade og Flugu-

myre Menigheder; — b) den med velbemeldle Cancellies

Skrivelse af 20. Februar 1813 fulgte Ansøgning fra

Præsten til Holum om Godtgjørelse; — c) en Erindring

fra Biskop Vidalin, modtagen ved Gancelliets Skrivelse

af 15. Juni 18-16, om Afgjørelse af Sagen om Vederlag

til Præsterne i Holums Stift; — d) en Betænkning fra

Samme, dat. 13. August 4817, med 4 Bilage, betræf-

fende samme Sag; — e) en do. fra Stiftsøvrigheden af

28. Septbr. 1818 med 2 Bilage, angaaende samme Sag

;

— f) en Erindring fra Biskop Vidalin af M. Aug. -1818

i samme Sag; — g) en do. fra Samme af 22. Februar

1823; — h) de med Gancelliets Skrivelse af 25. Septbr.

1824 modtagne 2 Ansøgninger med 3 Bilage fra 14

Præster i Holums Stift om Godtgjorelse; — i) den med

Sammes Skrivelse af 7. Oklbr. 1826 modtagne Ansøg-

ning med 6 Bilage fra Præsten til Fagranæs og Sjafar-

borg om Godtgjørelse m. v.; — k) den med Sammes

Skrivelse af 18. April 1829 modtagne Ansøgning med

6 Bilage fra Præsten til Hofstade og Flugumyre om
Godtgjorelse; — 1) en Betænkning i Sagen af forhen-

værende Amtmand Johnsson, dat. 12. Juni 1830, med

5 Bilage; — m) en Afskrift af Gonditionerne for Salget
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af Holum Bispestols Jorder; — n) de med Cancelliets 1841.

ovenberorte Skrivelse af 13. April d. A. fulgte 8 Stykker ^Decbr.
Bilage.

Sluttelig skulde vi ikke undlade at tilfdie, at Rente-

kammeret — naar det ved Brevvexling imellem det

kgl. Danske Cancellie og Universitets-Directionen bliver

endeligen afgjort, hvormeget der skal erlægges som

Erstatning for oftnævnte Tab, og dette Collegium derom

modtager nærmere Underretning, — slrax vil fdie An-

stalt til Summens Udbetaling af Islands Jordebogskasse,

imod Erstatning af det islandske lærde Skolevæsens

Fonds. — Rentekammeret den 24. Decembr. 1841.

Reskript til Admiralitets- og Commissariats- 25. Pecbr.

Collegium, ang. Kronprindsens Sæde og Stemme
i Collegiet. Khavn den 25. Decembr. 1841. —
Der befales, at Hans kgl. Etøihed Kronprinds Frederik Carl

Christian skal have Sæde og Stemme i Collegiet frø Å. Januar

1842 af. - Rnbr. i Ny Colleg. Tid. 1842, S. 23.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands 28. Decbr.

Vester- Amt, ang. Optagelse af en Dovstum til

Underviisning paa lnstitutet. Khavn den 28.

December 1841. — Canc. l. Departem. Brevb. 1841,

Nr. 5810-11.

Fra Sysselmand for Dale Syssel paa Island, C. Mag-
nussen, har Cancelliet modtaget et Andragende, hvori

tan anholder om, at hans otteaarige dovslumme Dalter

Christine Oline maa blive oplaget som Elev paa Dov-

stiwnme-Jnstitutet, og at den aarlige Betaling, 96 Rbd.,

tøaalte saa meget som muligt blive modereret for ham.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med
den kgl. Direelion for Dbvslumme-Instilutet og med det

kgl. Rentekammer, skulde Cancelliet tjensll. melde Hr.

Amtmand til behagelig Bekjendtgjorelse for Syssel-

XII. It, 14
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1844. mand C.Magnussen, at der Intet vil være til Hinder for,

28^Decbr
at bemeldte hans Datter optages paa Do'vstumme-In-

stitutet i Sommeren 1842, naar hun derlil indsendes

forsynet med en forsvarlig Klædning, foruden den hun

ved Indsendelsen er ifdrt, samt 6 Stykker Linned, 3

Par Strømper og 1 Par Sko, saa og med Dobe- Attest

og Attest om hun har haft de naturlige Kopper, eller

er vaccineret, samt Oplysning: om nogen af hendes For-

ældre eller Slægtninge have været Dovstumme; — men

at ingen Moderation i den fastsatte aarlige Betaling kan

bevilges barn. — Det kgl. Danske Cancellie den 28. De-

cember 1841.

so. Decbr. Gancellie-Plakat ang. Afdragsrettens Ophævelse

mellem Danmark og Spanien. Khavn den 30. Decbr.

1841. — Publiceret 1842 i Myra og Hnappadals, Dala og

Oefjords Sysseler; 1843 i Hunavatns, Skagafjords og begge

Mula Sysseler. ~ Canc. 2. Dep. Reg. XLII, 365—366 (1841,

Nr. 837). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1841,

S. 220-221. Ny Colleg. Tid. for 1842, S. 57-58; Schou

XXIII, 453-455.

Plakat for Danmark, angaaende Afdragsrettens Op-

hævelse mellem Danmark og Spanien.

Efter at Hans Majestæt Kongen af Danmark og

Hendes katholske Majestæt Dronningen af Spanien og,

under hendes Mindreaarighed Regentinden, Hendes Maje-

stæt Enkedronningen, Donna Marie Christine af Bour-

bon. ved deres Befuldmægtigede ere komne overeens

om, at lette Overfbrelsen af de deres Undersaalter enten

allerede tilfaldne eller for Fremtiden tilfaldende Eien-

dele fra det ene Rige til det andet, og i den Hensigt

at ophæve de Afgifter, som ved saadan Overforelse

under forskjellige Benævnelser hidtil have været svarede^ ,

er derom, efter at de denne Overeenskomst, der er

afsluttet den 28. Marts 1840, betræffende Ratificationer,

under 40. Oktbr. d. A. ere blevne udvexlede i Madrid,
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fra det kongl. Departement for de udenlandske Sager, 1841.

ifdlge dertil meddeelt allerhbieste Bemyndigelse, udstedt 30. Decbr.

en Declaration, hvis Bestemmelser herved bekjendt-

gjores, til Efterretning og behorig Iagttagelse.

1) Al Afdragsret, Bortflytningsafgift og anden lig-

nende Afgift, hvis Hensigt det er at beskalte de Eien-

dele, som forflyttes fra det ene Rige til det andet (Hjem-

faldsretlen derunder indbegreben, skjbndt samme ikke

hidtil har været gjensidig gjeldende), skal herefter være

ophævet mellem Hans Majestæt Kongen af Danmarks

og Hendes katholske Majestæts Stater. — 2) Som Folge

heraf skulle Undersaatlerne af enhver af disse to Sou-

verainer frit og uden nogensomhelst Afgifts Svarelse

kunne udfore de Eiendele, som de have erhvervet i

den anden Stats Besiddelser, det være ved Arv, Gave,

Mageskifte eller hvilkensomhelst anden Adkomst. —
3) Disse Bestemmelser ere ikke alene anvendelige paa

de Afgifter eller andre Paalæg af det omhandlede Slags,

som tilfalde Statskassen, men ogsaa paa dem, som

hidtil maatte have været oppebaarne af enkelte Indi-

viduer, Provindser, Stæder, Jurisdictioner, Corporationer

eUer Communer. — 4) Undtagne fra de ovenanfdrte

bestemmelser ere de Afgifter, som ere eller maatte

blive, paabudne af Arv, naar de ikke have Hensyn til

Udforelse, og ramme ligesaavel de Indfddte som de

Fremmede, hvad enten saadanne Afgifter tilfalde Re-

Sjeringen eller Private. — 5) Den i de foregaaende §§
indeholdte Overeenskomst træder i Kraft fra den 10de

Oktbr. d. A. For at imidlertid de tvende contraherende

^arters Undersaatter saa snart som muligt kunne nyde
8°dt af de ved samme tilsigtede Fordele, er det blevet

vedtaget, at alle Eiendele, som til bemeldte Tid alle-

rede maatte være tilfaldne dem i de tvende Souverainers

respective Besiddelser, uden dog derfor at være ud-

arte, skulle have samme Adgang til den stipulerede

Antagelse, som de, der maatte tilfalde dem i Fremtiden.

— Dot kgl. Danske Cancellie den 30. Decembr. 1841.

14*
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1842. General -Toldkammer- og Commerce-Collegii

i^^Bekjendtgjorelse om indenlandske Skibes og Varers

Behandling i Oresundet og Belterne. Khavn den

1. Januar 1842. — Original-Aftryk hos Schultz, lOSider

i Schou XXIir, 467-472. Toldforordn. 1. Febr. 1797

udg. af Jdrgensen. Khavn 1845 i 4". S. 222 f. - Til denne

4<
Bekjendtgjdrelse" slutter sig en af General-Toldkammeret ud-

færdiget
t
,Oresunds og Strdmtoldrulle", kundgjort under samme

Datum i Overeensstemmelse med kgl. Bemyndigelse. Denne

Rulle findes i Original-Aftryk 80 S. i 8* hos Schultz; Schou

XXIII, 472-535. - Uddrag.

Bekjendtgjorelse om indenlandske Skibes og Varers

Behandling i Oresundet og Belterne.

I Medfdr af Hans Majestæts allern. Bemyndigelse

kundgjbres herved folgende Bestemmelser for inden-

landske Skibe og Varer i Farten gjennem Oresundet

og Belterne.

.... 3) Fyr- og Vartegnspenge erlægges af alle

indenlandske Handels- eller Coflardieskibe (Staden Al-

tonas Skibe undtagne) paa Reisen til og fra Færderne,

Island og Grdnland, enten de ere ladede eller ballastede,

med 1 Styver pr. Commercelæst; men af indenlandske

Skibe, der seile til og fra de danske Besiddelser i Vest-

indien, til og fra Kysten af Guinea, China samt Ost-

indien, betales derimod Fyr- og Vartegnspenge over-

eensstemmende med de i foranstaaende § 2 og Ore-

sunds- og Stromtoldrullens §42 fastsatte Regler. End-

videre betales, som hidtil, af de i denne § omhandlede

Skibe de sædvanlige Klareringsomkostninger

8) Alle til Færoerne, Island og Grdnland udgaaende

Varer, samt de Varer, som derfra hjembringes og igjen

til indenrigske eller fremmede Steder udfores, ere saa-

vel ved Indgaaende som Udgaaende frie for Told i

Sundet og Belterne; ligeledes ere de for den kongel.

grdnlandske Handels Regning til Hvalfanger- og Fisker-

skibenes Udrustning behovende Varer, som ogsaa de

Ladninger, disse Skibe hjembringe, saavel ved Ind-
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gaaende som Udgaaende, fritagne for Sund- og Strbm- 1842.

told. Men af Skibene, hvori bemeldte Varer fores, be- VTanuar
tales Fyr- og Vartegnspenge, saml Klareringsomkost-

ninger. Cfr. § 3. — De for privat Regning til Fangst

ved Grbnland udrustede indenlandske Bobbe- og Hval-

fangerskibe ere derimod underkastede saavel Told-

afgiften, som Fyr- og Vartegnspenge, samt Klarerings-

omkostninger

General-Toldkammer- og Commerce-Collegium den

1. Januar 1842.

Gancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 4. Januar,

og Oster -Amtet, ang. Udredelsen af Alimenta-

tions-Bidrag. Khavn den 4. Januar 1842. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1842, Nr. 25.

Ved at meddele Cancelliet Tilslaaelse for Modtagel-

sen af de Amtet ved Collegiets Skrivelse af 11. Juli

1840 tilstillede 32 Rbd. Sedler, der udgjbrc Bidragene

for de tvende sidste Aar, i hvilke Dyrlæge L Heigaard i

Hingsted, i Medfor af den af Kjbbenhavns Magistrat afgivne

Resolution, har at bidrage til det af ham med Fruen-

timmeret Rosa Christiansdatler avlede uægte Barn, der

har fyldt sit tiende Aar, har Amtet i behagelig Skrivelse

a f -13. Mai f. A. tillige fremsat de Grunde, hvorpaa det

stoller den af Samme allerede tidligere yttrede For-

Mening, at bemeldte Heigaard rettelig kunde tilpligtes

a t bidrage til del omhandlede Barns Underholdning fra

dels 10de til dels 16de Aar.

Efter at Cancelliet nu gjennem Amtmanden over

Sorb Amt har ladet Heigaard gjbres bekjendl med Ind-

holdet af Amtels ovennævnte Skrivelse, har man fra

ham modlaget hosfblgende Erklæring, hvoraf behage-

h'gen vil erfares, al han ikke anseer sig pligtig til at

4 bidrage yderligere til bemeldte Barns Underholdning;

°g ved al fremsende samme undlader man ikke Ijenstl.

at lilfbie, at da Heigaard ikke uden ved Dom vil kunne
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1842. paalægges en saadan Forpligtelse som den omhandlede,

oc del derhos maa ansees tvivlsomt, om Domstolene
Januar. D 1

derlil ville ansee ham pligtig, har Cancelliet ikke troet

at kunne foretage Videre i Sagen K — Det kgl. Danske

Cancellie den 4. Januar 4 842.

januar. Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1842 til

samme Tid 1843. Eyjafjord den 10. Januar

1842. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de

passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen: uUm verolagsskrår" i

„Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Gapituls - Taxti fyrir Hunavatns og Skagafjarbar

s^slur i Islands Norbur- amti, gildandi fra mibju Maji

ménabar 1842 til somu tibar 1843.

Nafnverb. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

Nr. 1
a 28 5 28 5 227a

2 (fard. 1842) 3 25 19 54 157a

15 30 90 25

737a 30 12 24

5 2 71 32 84 267a

1

) Amtmand Thorarensen havde i Skrivelse til Cancelliet 13. Mai

1841 støttet sin Mening paa Jonsbogens Arvebalk 22. Kap.,

dergaaerudfra, at Barnet ikke kan arbeide forFijden, forend

det er 16 Aar, samt ligeledes Praxis i Island, der ubetinget

fordrer Understøttelse indtil Barnet er 16 Aar. Derimod er-

kjender Amtm. ikke For. 14. Oktbr. 1763, lO.Decbr. 1790

og 30. Mai 1794 som gjeldende, da de
tt
ikke ved noget

udtrykkeligt Lovbud ere gjorte gjeldende her i Landet",

skjondt man i Praxis havde fulgt de Regler, som Forordn.

30. Mai 1794 foreskrev, for at sikkre Moderens og Barnets

Ret. — Sysselmanden i Oefjords Syssel havde oplyst, at

der ydedes Bidrag til Barns Underholdning indtil 14 Aars

Alder, men dog aftagende efter det 10de Aar.
a
) Rubrikkerne ere fuldstamdigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 2. Februar 1841

(ovenf. S. 7-9).
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A. Nr. 6

— 7 .

— 8 .

— 9 .

B. Nr. 10 ,

— 11 ,

— 12 .

— 13 .

C. Nr. 14 .

— 15 .

— 16 .

— 17

— 18 .

— 19 .

— 20

.

— 2i ;

D. Nr. 22 .

— 23 .

— 24 .

— 25 .

— 26 .

E. Nr. 27 .

— 28 .

— 29 .

— 30 .

F. Nr. 31 .

— 32 .

— 33 .

— 34 .

— 85 .

— 36 .

— 37 .

G. Nr. 38 .

— 39 .

— 40 .

— 41 .

— 42 .

— 43 .

• • • «

• • »

Nafnverfc. Hundrafc. Alin.

Rbd. Rbsfc. Rbd. Rbsk. Rbsk.

o
31 26 56 21 Va

2 197a 22 3
. 'ril

177a

lo 36
1 O13 2 107«
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1
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i
1
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1
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1
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i
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6 15 1 12
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u
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10. Januar.

Mefcalverfc é hverju hundrabi og hverri alin i

tyrtoldum landaurum vertur:
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1842. Eptir Litr. A, eour i frtøu 23.91 19

anuar.

^ _ l6vinnu ,,3 ^ ^
— D, - fiski 22.27 18

— E, - \js'\ 20. 7V2 16

— F, - skinnavoru .... 47.29V2 14

En meoalverca summa allra landaura, skipt meb 6,

synir mefealvero allra meoalveroa

[hdr.] 20 Rbd. 29 Sk. [og alin] 16V* Sk.

Eyjafjarcar hbndlunarstao J>ann 10. Januarii 1842.

B. H. Borgen, Eplir constilution

const. Amtm. H. Thorlacius.

ii. Januar. Cancellie - Circulaire til Stiftamtmanden over

Island, ang. Indretningen af Arrestbygninger.

Khavn den 11. Januar 1842. — For Islands Ved-

kommende anføres kun Stiftamtmanden som den, hvortil denne

Circulaire-Skrivelse er afgaaet, da Hensigten har været, at

den skulde komme til Anvendelse med Hensyn til det ifølge

Reskr. 24. Januar 1838 indrettede Fængsel i Reykjavik. 1

Danmark er den tilstillet samtlige Amtmænd og Lehnsbesid-

dere , samt desuden den vestindiske Regjeiing. Canc. 3. De-

part. Brevb. 1842, Nr. 139—175. Original-Aftryk som „Cir-

culaire" paa et Ark i Folio. Ny Colleg. Tid. 1842, S. 41 —
56 (kgl. Resol. 22. Decbr. 1841 med Motiver). Algreen-Us-

sings Reskriptsaml. 1842, S. 15—21.

Paa Cancelliets allerunderd. nedlagte Forestilling

angaaende Varetægtsfængslernes bedre Indretning, har

det under 22. f. M. allernaad. behaget Hans Majestæt

Kongen at resolvere saaledes:

, (
Vi ville allernaad., at det ved Opforeisen af nye

Arrestbygninger uomgjængelig iagttages, at der ind-

rettes særlige Arreslkamre for et saa stort Antal Fan-

ger, som det, med Hensyn til de Erfaringer, der hidtil

og navnlig i de sidste JO Aar ere gjorte, efter Rimelig-

hed kan ventes, al der til samme Tid kunne være fra

den eller de Jurisdiclioner, hvorfor Bygningen er be-
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stemt, hvilke særlige Celler skulle have idetmindslc 1842.

12 Fods Længde, 7 Fods Bredde og 9 Fods Hoide, 10. Januar,

saa al enhver Celle kommer til at indeholde 7 å 800
^"^^^

Cubikfod Luft. Men foruden disse Celler bor der være

et passende Antal større Arrester, hvori flere, og idel-

mindste tre Fanger kunne være mdslultede, naar sær-

deles Omstændigheder gjore en Undtagelse fornoden

fra den Regel, at enhver Fange bor have sit særskilte

Arrestkammer, hvorved det iovrigt bor iagttages, at

Fanger af forskjelligt Kjon ingensinde bor være samlede,

ei heller saadanne , som ere indviklede i samme Sag,

saalænge ikke Undersogelsen er saa fuldkommen til-

endebragt, at dens Udfald ei derved kan lide. Der

bor derhos paa hensigtsmæssig Maade sbrges for Ar-

resternes Opvarmning om Vinteren, ligesom der og bbr

drages Omsorg for, at der, saavidt muligt, i den mbrke

Aarstid kan være Belysning i Arresterne for de Fanger,

som bnske at beskjæftige sig om Aflenen. Saa bor

og ethvert Arresthuus være forsynet med een eller,

om muligt, tvende Arreslgaarde, hvor Fangerne, under

behorigt Opsyn, kunne faae nogen Tids daglig Bevæ-

gelse i fri Luft. Belræflende den bvrige Bygnings-

maade og Indretning, navnlig med Hensyn til at for-

hindre Lydens Forplantning samt Arresternes Forsyning

roed Inventarium, da bor de af den under 8. April

1840 allernaad. nedsatte Commission for Straffeanstal-

ternes bedre Indretning fremsatte Bemærkninger med-

deles vedkommende Ovrigheder til Benyttelse under

Udarbeidelsen af Planerne til de nye Arresthuses Byg-

n,n8 og Indretning, ligesom de og ville være at lage

under nbieste Overveielse af Vort Cancellie i de aller-

underd. Forestillinger, hvori det andrager paa Appro-

bation af saadanne nye Bygninger. Saa bor der og

sbrges for, at Arrestforvareren erholder en passende

og for det ham paaliggende Tilsyn med alt, hvad der

foregaaer i Fængslet, bekvemt situeret og indrettet Bopæl.

De samme Grundregler, der, som foranfbrt, blive .
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4842. at iagttage med Hensyn til nye Arresthuse, skulle og,

II. Januar, saavidt muligt, anvendes i de nuværende Arresthuse,

saa at de, hvor det er gjdrligt, indretles i Overeens-

slemmelse dermed. Saa bbr og de ældre Arrestbyg-

ninger, som aldeles ikke kunne modtage en saadan

forbedret Indretning, efterhaanden ombyttes med andre

lignende og hensigtsmæssige.

Vi ville derhos, at ovennævnte Commission udar-

bejder et Reglement for en hensigtsmæssig Fængsels-

disciplin, ved hvis Udarbejdelse den kan tilkalde saa-

danne med Arrestvæsenet bekjcodle Mænd, hvis Indsigt

og Erfaring den kunde bnske derved at benytte. 1

bemeldte Regulativ skal det være en Grundregel, at

alt Samqvem mellem Fangerne, som kunde være til

Skade for Undersøgelsen eller befordre indbyrdes For-

dærvelse, omhyggelig afværges, hvorimod ibvrigt den

i Frdn. 5. April 1793 allernaadigst forkyndte Grund-

sætning, at der ikke paafdres Fangerne stbrre Lidelser,

end de, som ere nodvendige Fttlger af deres Friheds

Indskrænkning, nbie bor iagttages, hvoraf blandt Andel

flyder, at enhver Fange bor have Adgang til, forsaa-

vidt han dertil har Midler, at forskaffe sig bedre Un-

derholdning og stbrre Bekvemmeligheder, end der paa

offentlig Bekostning forskaffes ham, dog kun forsaavidt

det kan skee uden Fare for Misbrug og Uorden. Saa

bor der og sbrges for, at der skaffes Fangerne Leilig-

hed saavel til Læsning af religibse og andre nytlige

Boger, som til Sysselsættelse med Haandarbeide, hvis

Udbylte tilfalder dem selv. Forsaavidt det maatte

være fornbdent, bbr Materiale til saadant Arbeide for-

skaffes dem fra Fattigvæsenet, som dog maa have

samme godtgjort af Arbeidets Frovenue, inden det kan

komme Fangerne tilgode.

Del vil og under Regulativets Udarbeidelse blive

at tage under Overveielse, om det ikke maatte være

gavnligt, al der paa ethvert Sted, hvor der ere Arrest-

huse, indrettes Gommittéer, som tilligemed den Ovrig-
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hed, hvem Bestyrelsen af Arresthuset tilkommer, skulle

have al vaage over Regulativets Overholdelse, navnlig H. Januar,

til yderligere Betryggelse for Arrestanternes forsvarlige

Behandling, samt hvorledes saadanne Committéer ret-

test maatte være at sammensætte, og hvilken Myndig-

hed der kan være at lillægge samme, hvorved det maa

haves for Oie, at den undersøgende Dommer ikke

svækkes i hans lovlige Virksomhed for Sandhedens

Opdagelse.

Fornævnte Gommissions architectoniske Medlemmer

have at veilede til og rette de Tegninger, som fra (iv-

righederne indkomme, og, om fornødent gjøres, kan

Commissionen overdrage en anden Architekl i hines

Sted al undersøge de locale Forhold, for hvilket Hvervs

Udførelse der bor tillægges ham fornoden fri Befor-

dring, Diæter og et passende Honorar.

Endelig haver Vort Gancellie at sørge for, at Ar-

restforvarernes Løn saaledes forbedres, at saadanne

Bestillinger desto sikkrere kunne blive besalte med

duelige og paalidelige Mænd, og at disse kunne finde

deres Udkomme ved deres Lønninger og de Øvrige

med deres Bestillinger forbundne Indlægter, uden at

være nødsagede til at befatte sig med andre Forret-

mnger, der ville være dem til Hinder i, med fornøden

Aarvaagenhed, at varetage deres Tjeneste".

Hvilken allerh. Resolution tjenstl. tilmeldes (Tit.)

W behagelig Iagttagelse og videre Bekjendlgjørelse, idet

Man nedenfor meddeler den i Resolutionen allernaad.

ommeldte Commissions Bemærkninger, forsaavidt Vare-

tægtsfængslernes Bygning, Indretning og Forsyning med
Inventarium vedkommer, hvorved dog med Hensyn til

^ e af Commissionen omhandlede Varme-lndretninger

bemærkes, at, efter de i d en seneste Tid i Udlandet,

navnlig i Preussen, med dem anstillede Undersøgelser,

ere de befundne, især forsaavidt de anbringes i Fængsler

eller andre deslige Bygninger, at være skadelige for

Sundheden, ligesom de heller ikke i oeconomisk Hen-
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^ 842. seende have svaret til de Forventninger, Man tidligere

U. Januar, gjorde sig om dem; der vil derfor i denne Henseende

blive anstillede yderligere Undersftgelser, hvis Udfald

maa oppebies, forinden nogen endelig Bestemmelse

tages om, hvorvidt hine Varmeindretninger med Hen-

syn saavel til Oeconomien som fornemmelig til Sund-

heden maatte være at foretrække for Fængslernes Op-

varmning ved Hjælp af Ovne.

Med Hensyn til Gellernes Indretning har den oft-

meldte Commission i sin Betænkning bemærket, at den

storste Vanskelighed er, saavidt muligt at forhindre

ikke alene Udbrud, men enhversomhelst Communica-

tion saavel mellem Cellerne indbyrdes, som med Uden-

verdenen, og en herefter afpasset hensigtsmæssig Con-

struction af Mure, Dbre og Vinduer anseer Commissionen

for at være af yderste Viglighed. Hvad Murene an-

gaaer, foreslaaes det at give dem en Tykkelse af 2

Steen eller 18 Tommer, om hvis Hensigtsmæssighed til

Forebyggelse af Communicalion Commissionen alt har

haft Leilighed til al overtyde sig. Den nu brugelige

Planke- eller Bræddebeklædning umiddelbart paa Muren

tjener efter anstillede Forstfg i Arresthuset her i Staden

ikke synderligt til al forhindre Lydens Forplantning,

og en saadan Beklædning anbragt paa Cellens indre

Muur kan derhos tjene deels til at skjule begyndte Ud-

brudsforsog, deels til Skjulested for indsnegne forbudne

Gjenslande, og Commissionen har derfor Betænkelighed

ved saadan Beklædning. Men da samme dog, naar

de forommeldte Ulemper kunde fjernes, kan bidrage

til at gjbre Cellen sikkrere for Udbrud, lilraader Com-

missionen at anbringe slig Beklædning paa Murens

Yderside. Om Beklædninger med Mellemlag af Sand

eller andet Lignende kunde afgive en hensigtsmæssig

Skillemuur mellem Cellerne, haaber Commissionen ved

anstillede Forsog i den Bygning, der nu skal indrettes

til Arrest her i Staden, at komme til bedre Erkjendelse af.
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Med Hensyn til Lofterne finder Commissionen 1842.

det ikke i Almindelighed for Provindsialarresterne U. Januar,

tilraadeligt at gjbre dem hvælvede; thi, foruden at Man
~~ ~*

ikke overalt tor gjbre Regning paa at erholde Muurar-

beidet paalideligt udfort, er en saadan Indretning og-

saa mere bekostelig, og, da Commissionen maa finde

det hensigtsmæssigt, at Provindsialarresthusene i Al-

mindelighed kun ere een Etages Bygninger, saa ville

hvælvede Lofter i alt Fald være mindre nbdvendige.

Hvor saaledes Lofterne ikke skulle være hvælvede, har

Gommissionen formeent, at de bedst kunde construeres

med Indskudsdække mellem Bjelkeværket.

Db rene foreslaaer Commissionen at gjbres dob-

belte. Den inderste maatte da være en forsvarlig stærk

Dbr og være det egentlige Lukke for Cellen, som til-

lige maalte forsynes med et Iragtformigt Hu) eller andet

Inspectionsmiddel, hvorfra Cellen kunde oversees, uden

at Fangen mærkede det. Den yderste Dér skulde kun

være en ganske let, der, uden Lukke blot kunde sky-

des til for åt forebygge Lydens Forplanteise, og som

roed Lethed kunde aabnes, naar Man vilde iagttage

Fangen. For end bedre at hindre Lydens Forplanteise

kunde Dbrkarmen beklædes med Filt. Denne Indret-

ning vilde imidlertid neppe være aldeles tilstrækkelig

M at hindre, al Communication gjennem Doren, hvilket

derimod langt bedre kunde opnaaes ved Krydsgange,

saaledes at hver Dbr vendte ud til sin særskilte Af-

deling af Gangen. Men i Betragtning af Bekostelighe-

den ved denne Indretning, der er anvendt ved de

seneste i Hertugdbmmene opfbrte Arrester, har Com-

missionen dog ikke turdet foreslaae den som alminde-

ng Regel for Provindsialarresterne, og ved den oven

foreslaaede Indretning vil allerede Meget være vundet,

især naar Arrestforvarerens Bolig situeres saaledes, al

Arrestanterne ikke kunne raabe til hinanden, uden at

blive hbrte af ham.

. Cellens Vinduer bar Commissionen tænkt sig at

i
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1842. kunne efter Omstændighederne anbringes enten i Væg

. Januar, gen, lige oppe under Loftet, eller i Loftet selv, efter-

som den udenfor værende Plads er utilgængelig for

Alle og Enhver, eller ikke. I begge Tilfælde maa der

derhos anbringes en Indretning, hvorved Vinduet fra

Gellen kan aabnes og lukkes, uden at Sikkerheden

derved lider noget Afbræk.

At Cellerne maae kunne opvarmes, anseer Gom-

missionen, med Hensyn saavel til Humaniteten som til

Fangernes Beskjæftigelse, for aldeles nbdvendigt. At

dette skeer ved varm Luft fra en kunstig Varmeindret-

ning, ansees som det Hensigtsmæssigste, og da en saa-

dan Indretning efter den senere Tids Erfaring kan

haves langt billigere end forhen, vel ogsaa som det

meest Oeconomiske for et Fængsel med et stort Antal

Celler, der alle ere i stadig Brug. Da imidlertid disse

Forudsætninger om Fængslets Størrelse og Freqventation

vel yderst sjeldent ville være tilstede i Provindsialar-

resthusene, har Gommissionen i disse tænkt sig Ovne

af Jern anbragte i Skillerummet mellem Gellerne, saa

ledes at een Ovn opvarmede to Arrester, men denne

derhos indenfor Jernpladerne skulde være forsynet

med et smalt Muurlag, for at forhindre Lydens For-

plantelse. Commissionen henleder derhos Opmærksom-

heden paa et Slags runde Ovne, der forfærdiges paa

Carlshulte ved Rendsborg, og som ere blevne anvendte

ved Fængslerne i Hertugdbmmene.

Med Hensyn til det Inventarium, der er fornbdent

i Cellen, og som maa indrettes saaledes, at det ikke

optager for megen Plads, har Commissionen om Sen-

gestedet antaget, at Arrestanten ikke bor beholde

Sengen til Afbenyttelse efter Forgodtbefindende om
Dagen. Den har imidlertid dog ikke kunnet lilraade,

at Sengeklæderne skulde transporteres ud af Cellen

om Dagen og ind igjen om Aftenen, navnligen fordi

derved gives Leilighed til al indsnige forbudne Ting i

Cellen. Derimod har den tænkt sig flere forskjellige
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Maader, hvorpaa Sengen kunde indrelles. Den kunde 1842.

nemlig for det Forsle bestaae i et Seildugs Underlag, ll.Januai.

udspændt mellem fire Kroge, altsaa et Slags Hængekoie,

hvis tre Hjbrner skulde hænge ved tre Kroge fastgjorte
.

i Væggen, og det fjerde i en Krog, som var fastgjort

i Cellens faslstaaende Bord. Denne Kbie kunde da

om Dagen oprulles og fastgjbres paa Væggen. Gom-

missionen har fremdeles tænkt sig, at Sengen kunde

være en Trækasse, hvis ene Side ved Hængsler var

fastgjort til Væggen. Den maatte være saa dyb, at

Klæderne deri kunde forvares, og kunde da som en

Slagbænk slaaes op mod Væggen om Dagen. For at

tilstede Luften Adgang, burde Ydersiden af denne

Kasse være Tralværk istedenfor hele Brædder, hvorhos

den ikke ganske burde slutte mod Væggen. Endeligen

kunde ogsaa bruges en faststaaende Seng med Tral-

værk paa Siderne og i Bunden, men ibvrigt i Form
a f eu Kasse med Laag paa. Dette kunde fastgjbres

i Væggen, medens Sengen afbenyttes, men om Dagen

tillaases og bruges som Bænk eller Bord. Commis-

sionen tbr ikke tillægge nogen af disse Indretninger

Fortrin fremfor de bvrige, men har fremsat dem alle,

for at vedkommende Autoriteter kunde vælge den, de

niaaUe finde meest hensigtssvarende.

Det bvrige Inventarium i Cellen kunde indskræn-

kes til et Bord, naar Sengestedet ikke, som anfbrt,

dertil kunde bruges, og en Stol, hvilke begge maatte

v*ere fastgjorte i Gulvet; endvidere en indmuret men
ikke nied Som fastgjort Træhylde, og herunder kunde

roaaskee anbringes et Par ligeledes indmurede Træ-
knager, og endelig en Lal ri ni n d retn i ng, som
simplest kunde bestaae i et Kar, ikke af Træ men en-

ten af stbbt Jern eller af brændt glaceret Leer, forsy-

net med et tætsluttende Laag, og maatte det iagttages,

at denne Indretning er saa lav, at Fangen ikke ved at

staae derpaa kan naae op til Vinduet. Mere end dette

Inventarium foruden Sengeklæderne burde der ikke
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1842. anskaffes fra det Offentliges Side. — Det kongelige

"januar
Danske Cancellie, den 11. Januar 1842.

Januar, Cancellie • Skrivelse til den kongel. Direction

for Universitetet og de lærde Skoler, ang. Er-

statning til nogle Præstekald for Tab i Indtæg-

ter ved Holum Bispestols Salg. Khavn den 20.

Januar 1842. — Canc. i. Depart. Breve 1842, Nr. 365

(blank i Brevbogen).

I Anledning af en til Cancelliet indkommet An-

sogning, hvori Sognepræsten for Holums og Vidvigs

Menigheder, inden Skagefjords Syssel og Norder-Amtet

paa Island, Benedict Vigfusson, anholdt om Forbedring

af sit Embedes Indtægter, enten ved aarligt Bidrag

dertil af Jordebotiskassen og anskaffet afgiftsfri Præste-

bolig, eller paa nogensomhelst andeu Maade, udbad

Cancelliet sig det kongel. Rentekammers Betænkning,

saavel over denne Anso'gning, som med Hensyn til,

hvad Stiftamtmanden og Biskoppen over Island i deres

Betænkning over Ansogningen havde ytlret om, at flere

Sognekald i Norder-Amtet maatte tilslaaes Erstatning

for det Tab, de have lidt ved Salget af Holum Bispe-

stols Jordegods og Qvilder til Fordeel for en ny Skole-

indretning i Island, idet Kaldene derved berovedes

endeel Tiender og saakaldle Contingenter eller Men-

saler med videre, som de forhen havde erholdt af

Bispestolens Indtægter.

Rentekammeret har derpaa i Skrivelse til Cancel-

liet, næst at bemærke, at det ved en gjennem dette

Collegium udvirket allerhoi. Resolution af 25. Septbr.

I8(M blev overdraget til Kammeret, at foranstalte Sal-

get af Bispestolens Jordegods med videre, ytlret, at

da Kammeret, som Folge heraf, hidtil har haft Admini-

strationen af de for Godset indkomne Capitaler, der

indbetaltes i Islands Jordebogskasse efterhaanden som

de bleve erlagte af vedkommende Kjbbere, er det for-
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mentligen alene med Hensyn hertil, deels at Cancel- 4842.

liet har tilstillet Kammeret til Betænkning de til dette 20. Januar,

Gollegium Tid efter anden indkomne Ansbgninger om
Erstatning i fornævnte Anledning, deels at enkelte Ved-

kommende directe have henvendt sig til Kammeret

med Ansbgninger og Besværinger desangaaende, idet

Hovedspbrgsmaalet om selve Erstatningen efter Kam-

merets Mening nærmest vil vedkomme den kongel.

Direction for Universitetet og de lærde Skoler.

For imidlertid fra sin Side at medvirke, saavidt

muligt, til endelig Berigtigelse, har Kammeret, over-

eensstemmende med de Tid efter anden til Samme
indkomne Andragender og de i Anledning deraf ind-

hentede Oplysninger, ladet forfatte en Opgjorelse over

Erstatningen for ethvert enkelt Pastorats Vedkommende,
i hvilken Henseende, saavel som med Hensyn til Gan-

gen af de tidligere Forhandlinger, Kammeret har be-

mærket Følgende:

Allerede under 21. Mai 1814 blev det fra Kam-

meret foreslaaet den kgl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler, at lade den Præsterne tilkommende

Godtgjorelse udbetale af de ved det Holumske Jorde-

godses Salg indvundne Fonds, men Directionen troede

da ikke at burde yttre nogen Mening herom, forend

Oplysning erholdtes om Stbrrelsen af det islandske

lærde Skolevæsens Fonds og Indtægter i det Hele.

Sildigere blev Sagen udsat en Tidlang, for at erhverve

adskillige nærmere Efterretninger, som bleve anseete

fyrnbdne, og da disse endeligen vare modtagne, blev

den sat i Bero indtil den ovenmeldte Opgjorelse af

det islandske lærde Skolevæsens Fonds kunde finde

Sted. Dette særdeles vidllbftige og vanskelige Arbeide
blev, for Tiden indtil 4. August 1834, fuldendt i Aaret

4836, og Resultaterne af samme meddeltes under 26.

Novembr. s. A. den kgl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler, som, efterat nogle af Samme ved Op-

gjbrelsen fremsatte Bemærkninger af Kammeret vare

XII. li. 15
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4842. blevne nærmere oplyste, i Skrivelse af 5. Marts 4 839

Januar, erklærede, at Samme Intet videre i saa Henseende

havde at erindre. Da de Hindringer for Afgjbrelsen

af Sagen om de Holumske Præsters Tilkommende, der

tidligere havde frembudet sig, saaledes nu ikke længer

ere tilstede, og da den kgl. Direction tilligemed oven-

meldte Opgjbrelse af Skolevæsenets Fonds, hvoraf Godt-

gjbrelsen til Præsterne skal udredes, har været tilstillet

en forelbbig Beregning over denne indtil Udgangen af

Aaret -1834, uden derved specielt at bemærke Noget,

og Directionen desuden tidligere, nemlig ved Skrivelser

til Rentekammeret af 22. Mai 1819 og 30. Juli 1831,

har yttret den Mening, at Præsterne maae være beret-

tigede til det omhandlede Vederlag, saa har Kammeret

nu ikke skjbnnet rettere, end at dette Vederlag for

den forbigangne Tid nu maa kunne anvises Vedkom-

mende. 1 Henseende til ovenmeldte Beregning, der

som berbrt ikkun var forelbbig, og af hvilken Kam-

meret har fremsendt en Afskrift, har Kammeret dog

troet at burde gjbre opmærksom paa fblgende Punkter

:

1) Da Holum Bispestols Jordegods ikke er solgt

med Tiendefrihed, og det altsaa er foranlediget ved

Præsternes egen Forsbmmelse med at fordre Tienden

hos Vedkommende, dersom de have lidt noget Tab i

deres Tiende -Indtægter, saa er ikke hertil taget Hen-

syn ved Affattelsen af Beregningen over Godtgjbrelsen.

— 2} I Beregningen er Godtgjo.relsen fra Aaret 1805,

da Salget af Jordegodset var foregaaet, indtil Aaret

1817 inclusive, da Capitelstaxter bleve indfbrte i Is-

land, udregnet, hvad Smbr- Indtægterne angaaer, efter

det gamle Evaluations-Forhold, 45 Skilling for en Foring

eller 10 Pd. Smbr, fordi, som og af forhenværende

Amtmand Johnsson er bemærket i Skrivelse af 42. Juni

1830, en anden Begel eller Maalestok var vanskelig at

udlinde; for de efterfblgende Aar er derimod Veder-

laget udregnet efter hvert Aars Capitelstaxt. At redu-

cere det udfundne Peugevederlag for de førstnævnte
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Aar efter Forholdet 6 til 1 kunde maaskee forsvares 1842.

ved Bestemmelserne i Anordningen om Pengevæsenets 20. Januar.

Forandring i Island, men synes ubilligt, saavel med Hen-

syn til Fordringens Oprindelse, som og fordi Erstatningen

for de nævnte Aar derved vilde blive altfor uforholds-

mæssig ringe, nemlig ikkun 3A Rbsk. for 4 Pd. Smor.

— 3) Det er i bemeldte Beregning antaget, at Holum

Sognekald ikkun kan tilkomme Godlgjbrelse indtil den

Tid Vidvig Kald blev annecteret dertil. Da det imid-

lertid i den ommeldte Ansbgning fra Provst Vigfusson

er opgivet, at Ydelserne af dette Annex ere meget ringe,
i

vil det formentligen være at tage under nærmere Over-

veielse, om det samlede Kald dog ikke burde frem-

deles beholde i det mindste en Deel af Vederlaget.

Af Beregningen vil det endvidere sees, at Godtgjbrelsen

for Holum og Vidvig Sognekalds Vedkommende ikkun

er anfort deri indtil Aaret 1820, skjbndt Vidvig tørst

blev annecteret til Holum i 4829, og Kaldet vil fblgelig

i alt Fald kunne tilkomme den fulde Godlgjbrelse for

9 Aar længere, end i Beregningen er antydet. — Den

Indtægt, meerbemeldte Holum Sognekald havde af Bispe-

stolen, udgjorde oprindeligen 30 Specier og 30 Kroner

aarlig, som er evalueret til 65 Rd. 60 Sk. D. G. og

> Beregningen opfort for Aarene 1804 til 1812 med
590 Rd. 60 Sk. D. G., hvilken Sum derefter er redu-

ceret til 98 Rbd. 40 Sk. S. og T. Imod denne Re-

duction synes vel og Billighed at tale, naar hensees til,

a* Præsten formentlig maalle kunne fordre Pengene

udbetalte enten i de ovennævnte Myntsorter eller deres

Værdie i anden gangbar Mynt; men denne Omstæn-
dighed vil dog her være uden synderlig Indflydelse

paa Beregningen, eftersom daværende Sognepræst

Thorkel Olavsen allerede skal have erholdt saa-

meget i Forskud paa sin Godlgjbrelse, at hans eller

hans Arvingers Tilgodehavende i alt Fald ikke vil

overstige del i Beregningen anfbrte Belbb. Præsten

Olavsen skal nemlig som Forskud have modtaget: i

16*
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1842. Aaret 1809: 100 Rd. D. C, i 1813: 300 Rd. D. C.

20. Januar, og 40 danske Kroner, og i 1816: 150 Rbd. Navne-

Værdie. Af disse Summer er imidlertid ikkun den

sidstnævnte beregnet den islandske Skolefond tillast;

hvorimod Kammeret, hvad de bvrige angaaer, uagtet

derom anstillet nbiaglig Undersøgelse i vedkommende

Regnskaber, ikke har kunnet udfinde, af hvilken Kasse

de ere anviste, men det kan kun formodes, at de ere ud-

betalte af de, ved nogle for den kgl. Kasses Regning

i Krigsaarene til Island overforte Skibsladningers Salg

indkomne Penge, for hvilke ingensinde er aflagt fuld-

stændig Rigtighed. — Ibvrigt har Kammeret lilfbiel,

at det ikke er Samme bekjendt, at nogen af de andre

Præster har erholdt Forskud paa det dem tilkommende

Vederlag.

Fremdeles har Kammeret, saavel med Hensyn til,

at der i bemeldte Beregning, som ovenfor berbrt, er

indlbbet den Feil, at Godtgjbrelsen for Holum Sogne-

kald deri kun er opfort for Tidsrummet fra 1804 til

1820, istedetfor til 1829, som og fordi Beregningen i det

Hele ikke gaaer længere end til Aaret 1834, ladet for-

fatte en ny Beregning, hvori Feiien er rettet, og Godt-

gjbrelsen anfbrt indtil 1840 Aars Udgang. Forbvrigt

har Kammeret tilfbiet, at naar det ved Brevvexling

mellem Cancelliet og velbemeldte Direction bliver ende-

ligen afgjort, hvormeget der skal erlægges som Erstat-

ning for oftnævnte Tab, og Kammeret derom modtager

nærmere Underretning, vil Samme strax fbie Anstalt

til Summens Udbetaling af Islands Jordebogskasse imod

Erstatning af det islandske lærde Skolevæsens Fond.

Ved at meddele den kgl. Direction Rentekammerets

foranfbrte Yttringer, samt ved at fremsende det om-

meldte Andragende med Bilag, de to ovennævnte Be-

regninger samt de bvrige medfblgende, dette Collegium

nu fra Rentekammeret tilstillede Documenter, det om-
v handlede Spbrgsmaal angaaende, skulde Man herved

tjenstl. udbede sig velbemeldte Directions gode Tan-
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ker behageligen meddeelte, om Samme maatte have 1842.

Noget at erindre imod de forommeldte af Kammeret'D
20. Januar.

foranstaltede Beregninger af den omhandlede Godt-

gjorelse for Aarene 4 805— 1840.

Med Hensyn til den Sognepræsten for Holum og

Vidvig Menigheder tilkommende Godtgjbrelse, skulde

Man — næst at bemærke, at Holum Sognekalds Annec-

lering med Vidvig fornemmelig er motiveret ved locale

Omstændigheder, og at Kaldet desuagtet er meget

ringe, samt at den kongel. Resol. af 30. Mai 1829 om
bemeldte to Sognes Annectering heller Intet melder

om , at Godtgjorelsen fra Bispestolen derved skulde

bortfalde, hvorfor denne formentlig fremdeles bor til-

flyde delte Kald, — lige tjenstl. fornemme, om velbe-

meldte Direction maatte være enig heri.

Slutteligen bemærkes, i Henseende til den Annexet

Vidvig tilkommende Godtgjbrelse for 8 Foringer Smbr,

at det nærmere vil være at bestemme, om denne ikkun

skal tilfalde Rip Kald, hvortil Vidvig tidligere var annec-

teret, indtil Aaret 1829, og for Fremtiden Holum Sogne-

kald, eller om førstnævnte Kald fremdeles bor beholde

Godtgjorelsen.

Med Svaret forventes de medfblgende 51 Bilag

tilbage. — Det kongelige Danske Gancellie den 20.

Januar 1842.

Gancellie - Skrivelse til Amtmanden over Son- 20. Januar,

der -Amtet i Island, Stiftamtmand Hoppe
>

ang.

Foranstaltninger til Jffiedicinalvæsenets Forbedring

paa Vestmannoerne. Khavn den 20. Januar 1842.
— Canc. 3. Depart. Brevb. 1842, Nr. 266—269.

Herr Kammerherren har i behagelig Skrivelse af

25. August og 22. September f. A. indberettet, at De,

i Henhold til Collegiets Skrivelse af 15. December 1840,

deels har mod en Betaling af 80 Rbd., foruden 40

Rbd. til Udredning, samt fri Reise og frit Ophold paa
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1842. Oen, formaaet en Jordemoder til at tage til Vestmannbe,

for indtil næste^Sommer at assistere ved de der fore-

faldende Fodsier, deels har ladet et Fruentimmer fra

Vestmannbe engagere til at reise hertil, for at under-

vises paa Fødselsstiftelsen. Næst at bemærke, at det

har været nodvendigt at give sidstnævnte Fruentimmer

Tilsagn om, at hun ved sin Tilbagekomst til Vestmannbe

skulde erholde en aarlig Lbn af 40 Rbd. til 30 Rbd.

efter de Attester, som i sin Tid maatte blive afgivne

om hendes Duelighed og Paapassenhed, har Hr. Khren

derhos begjært Approbation paa disse Foranstaltninger.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjbrelse tjenstl. melde, at

man Intet har fundet at erindre ved hvad De saaledes

har foretaget til Opfyldelse af Indholdet af Cancelliets

forbenævnte Skrivelse af -15. December 1840. — Det

kongel. Danske Cancellie den 20. Januar 4842 ^

20. Januar. Capitelstaxt for Oefjords og begge Thingo'

Sysseler i Norder -Amtet, fra Medio Mai 1842

til samme Tid 1843. Eyjafjord den 20. Januar

1842. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema,

paa et Halvark i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de

passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:
tt
Um verolagsskrår" i

„Sktfrslur ura landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Eyjafjaroar og båoar fingéyjar

syslur i fslands Norour-amli, gildandi frå mibju Maji

manaoar 1842 til somu tioar -1843.

') s. D. Canc. Skriv, til Cancelliets Bogholder, 'om at ud-

betale 10 Rbd for den designerede Jordemoder (Solveig

Palsdatters) Kost og Logis i 5 Uger,* hvilket Belob skulde

udredes af de til overordentlige Udgifter for Medicinalvæsenet

opførte 2000 Rbd. — Herom er ligeledes afgaaet Under-

retning til Finantsdeputationen. Canc. 3. Depart. Brevb.

1842 sammesteds.
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—- 3 ,

— 4

— 5

— 6

— 7

—
.

8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 80

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

Silfurraynt. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

• • • • • &\) 81 29 81 24

fard. 1842) 3 65 22 6 177a
M

86 29 36 237a .

3 68 29 64 23 7a

60 31 48 . 25

48 27
to

56 22

31 23 22 187a

74 14 74. . 12

40 15 21 '/a 12

• • • • • * 23 28 72 23

19'/j 24 36 197-2

16 20 * 16

18 22 48 18

H 35 V« 11 9 9

23Va 14 66 12

29 !

/a 9 21 7 7a

9 11 24 9

57 11 84 9 Vi

81 V« 12 70Va 10

31 38 72 31

B 26 32 48 26

Q
• t • • •

n

3 82 23 12 18Va

77 Va 22 81 187a

39 20 42 167a

50
m to

15 12 12
•

u

« to

15 12

25 Va 18 94 7» 15

24 18 72 15

19 18 4 !
/a 147a

• • • • t 3 83 15 44 12Va

2 84 17 24 14

25 13 54 11

1 84Va 15 4 12

1 * 32 16 n 13

1842.

20. Januar.

Rubrikkerne ere fuldstændigen anftfrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 2. Februar 1841

(ovenf. S. 7-9).
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4842. .
Silfurmynt. Hundral!). Alin.

_ m Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

20. Januar. F. Nr. 36 2 307a 13 87 11

— 37 7 17 48 14

G. Nr. 38 2 917a 17 69 14

— 39 ....... » » » »

— 40 2 46 29 72 24

— 41 • 467a 23 24 18 "/a

— 42 » 76 » » 15

— 43 1 10 » » 21

Mefcalverb å hverju hundra&i og hverri alin i

fyrtftldum landaurum verfcur:

Eptir Litr. A, e&ur i fri&u 84.77 1
/« 20

— B, f ullu, smjari og følg 23.87 19

— C, — ullar tévinnu . . . 17.737a 14

— D, — fiski 20.37 167a

— E, — tysi 17.67 14

— F, — skinnavtiru 15.51 127a

En mefealver&a summa allra landaura, skipt mei) 6,

synir mefcalverfc allra me&alver&a

[hdr.] 20 Rbd. 17a Sk. [og alin] 16 Sk.

Eyjafjarbar hondlunarstab £ann 20. Januarii 1842.

B. H. Borgen, Eptir constitution

const. Amtm. H. Thorlacius.

20. Januar. Gapitelstaxt for Norder-Mula og Sonder-Mula

Sysseler i Oster-Amtet i Island, fra Medio Mai

1842 til samme Tid 1843. Eyjafjord den 20. Januar

1842. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de

passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:
<4
Um ver&lagsskrår" i

„Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff. — Publiceret

1842 i Norder-Mula Syssel.

Capituls-Taxti fyrirNor&ur-Mula ogSu&ur-Miila sfslur

i Islands austur-amti, gildandi frå mifcju Maji månafcar

1842 til stfmu ttøar 1843.
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Silfurmynt. Hundrao. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

28V» 26 2872 21

— 2 (fard. 1842) 4 9 24 54 197a

19 31 18 25
M

3 32 24 26

79 33 84 27

63V2 29 28 2372

46 24 76 20

24 15 24 12

33 16 44 13

B. Nr. 10 22 27 48 22

18 22 48 18
_ni

19 23 72 19

18 22 48 18

C. Nr. 14 • • 31 9 66 8

20 12 48 10

28 8 72 '7

8 10 » 8

67 13 92 11

— 19 26 19 6 15

33 41 24 33
O 1

4372 34 36 277a

60 27 72 22
— 23 92 23 72 19

Cfc A

887? 23 51 19
OK

*
427a 20 63 167«

O/;
60 15 72 12l

/2

TVT™ ory
• 15 » 12

oo
2972 19 5872 157a

24 18 72 15
— 30 1 18 17 78 14

F. Nr. 31 8 16 32 13

33 20 6 16
— 33 41 14 54 IP/2
— 34 73 14 8 IIV2
— 35 357a 16 42 13
— 36 77 16 78 137a

7 17 48 14

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anftJrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 2. Februar 1841
(ovenf. S. 7-9).
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1842. Silfurmvnt. Hundrab. Alin.

-

—

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

20. Januar. G. Nr. 38 . . . • • • & 89 17 54 14

M

n » i* H

/

•921
/« 35 54 307.

— 41 . . . 64V« 32 24 26

1 » » 19

2 » 19

Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alin i fyr-

toldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, eour i Mou 25.95 V« 21

— B, — i ullu, smjbriogtélg 24. 6 19

— C, — i ullar tévinnu. . . 18.67 15

— D, — i fiski ....... 22.27 V« 18

— E, — i \js\ 47.76 14

— F, — i skinnavoru .... 16.52 13

En mebalverba summa allra Iandaura, skipt meb 6,

synir mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 20 Rbd. 86 Sk. [og alin] 16V<> Sk.

Eyjafjarbar htindlunarslao })ann 20. Januarii 1842.

B. H. Borgen, Eptir constitution

const. Amtm. H. Thorlacius.

9. Febr. Handels- og Skibsfarts - Convention imellem

Danmark og Frankrig. Paris den 9. Februar 1842.

— Denne Convention er bragt til almindelig Kundskab i Dan-

mark og Hertugdommerne ved Plakat for Kongeriget Danmark

(der ikke findes anfOrt i den Schou'ske Samling) og Patent

(paa Tydsk og Dansk) for Slesvig og Holsten af 25. Mai 1842.

Original-Aftryk hos Schultz i det Franske, Danske og Tydske

Sprog, 8 Sider i 4*°. Ny Colleg. Tid. for 1842, S. 657-660.

Schou XXIII, 537—541 (den danske Oversættelse).

Provisorisk og additionel Handels- og Skibsfarts-

Convenlion imellem Hans Majestæt Kongen af Danmark

og Hans Majestæt de Franskes Konge, afsluttet i Paris

den 9. Februar 1842.

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Maje-

stæt de Franskes Konge, besjælede af det Onske,
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at fremme de gjensidige Handels- og Skibsfarts- 1842.

Forhold mellem Danmark og Frankrig, og derved 9. Febr.

end fastere knytte de Venskabs -Baand, der saa lykke-

ligen forene begge Stater, »have anseet det for nyttigt

at afslutte en provisorisk og additionel Gonvention til

Handels-Traktaten mellem Danmark og Frankrig af 23.

August 1742, hvilken Convention skal forblive i Kraft

indtil Afsluttelsen af en ny definitiv Handels- og Skibs-

farts-Traktat.

Og have de btfie contraherende Parter til dette

Oiemed udnævnt til deres Befuldmægtigede, nemlig:

Hans Majestæt Kongen af Danmark: Hr. Joseph Albrecht

Frederik Christopher v. Koss, Hans Kammerherre og

overordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister

hos Hans Majestæt de Franskes Konge, Commandeur af

Dannebrog- Ordenen og Dannebrogsmand &c. &c, og

Hans Majestæt de Franskes Konge: Hr. Francois Pierre

Guillaume Guizot, Haus Minister og Stats -Sekretair for

Departementet for de udenlandske Sager, Storkors af

Æreslegions-Ordenen &c. &c. &c, — hvilke, efter at

have meddeelt hinanden deres respective Fuldmagter,

der befandtes i god og rigtig Form, ere blevne enige

om folgende Artikler:

Art. I. Danske Undersaatter i Frankrig og franske

Undersaatter i Danmark og i Hertugdommene skulle ved-

blive al nyde, saavel med Hensyn til deres Personer,

som til deres Eiendomme, alle de Rettigheder og Pri-

vilegier, der tiLFordeel for de respective Undersaatter

ere stipulerede i den under 23. August 1742 mellem

Danmark og Frankrig afsluttede Traktat, forsaavidt disse

Rettigheder og Privilegier kunne forenes med begge

i Staters nærværende Lovgivning.

I Art. II. Danske Skibe i Frankrigs Havne, og franske

Skibe i Danmarks og i Hertugdbmmenes Havne, skulle,

hverken ved deres Ankomst eller ved deres Bortgang,

erlægge andre eller hciiere Lastepenge og Skibs-Afgifter

end de, der erlægges af danske Skibe i danske Havne;
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1842. begge Staters Skibe skulle fortivrigt i de respective

9. Febr. Havne sættes paa lige Fod med de nationale Skibe i

-^^^
Henseende til Lods- og Maale- Penge samt Mægler- og

Qvarantaine-Gebyrer, eller andre Afgifter af samme

Natur, og det hvorfra de end komme, og hvorhen de

end ere bestemte, i Overeensslemmelse med Aanden

i Traktaten af 1742. — Det vil blive overdraget til de

Commissarier, der skulle udnævnes af de respective

Regjeringer, at udfinde Middelstorreisen af de forskjel-

lige Afgifter, der hæves i Danmark af det danske Flag,

og der svare til dem, der i Frankrig indbefattes i Laste-

pengene (droit de tonnage), for derefter at bestemme

Storreisen af den enkelte Afgift, som det danske Flag

vil have at erlægge i de franske Havne, overeensétem-

mende med det Reciprocitets-Princip, der er etableret

ved nærværende Artikel. — De Undtagelser fra national

Behandling, der i Frankrig maatte komme til Anvendelse

paa franske Skibe, der komme andetsteds fra end fra

Danmark, eller skulle andetsteds hen end til Danmark,

ville blive fælleds for danske Skibe, der gjtire de samme

Reiser, og denne Bestemmelse vil gjensidig blive an-

vendelig i Danmark paa franske Skibe.

Art. HL Frankrigs Skibsfart og Handel skulle frem-

deles behandles i Sundet, Belterne og den holstenske

Kanal, som de meest privilegerede Nationers, og navn-

lig skulle de vedblive at nyde alle de Fordele, der ere

indrommede samme ved Traktaten af 1742.

Art. IV. I Henseende til Alt, hvad der angaaer

Told- og Skibs- Afgifter , love begge de hoie contra-

herende Parter hinanden gjensidigen, at de ikke ville

indromme nogen anden Stat nogen Begunstigelse, Pri-

vilegium eller Immunitet, uden at samme ligeledes og

ufortovet skal blive udvidet til deres gjensidige Un-

dersaatter, uden Godtgjorelse, saafremt Indrommelsen

til Fordeel for den anden Stat er uden Vederlag, og

mod at erlægge den samme Godtgjorelse eller Æqui-
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valent derfor, dersom Indrbmmelsen har været be- 1842.

tinget. 9. Febr.

Art. V. De respective Gonsuler og deres Contoir-

betjente skulle i begge Ståler nyde de Privilegier, der

almindeligen folge med deres Embeds Stilling, saasom

Frihed for militair Indqvartering og for alle direkte

Afgifter, saavel personlige, som af Lbsore og Luxus-

Gjenstande, med mindre de ere Landets Undersaatter,

eller de blive enten Eiere eller Besiddere af faste Eien-

domme, eller endelig drive Handel, i hvilke Tilfælde

de skulle være underkastede de samme Afgifter, Byrder

og Paalæg, som andre Private. Gonsulerne skulle des-

uden nyde alle andre Privilegier, Friheder og Forrettig-

heder, som paa det Sted, hvor de residere, maatte

blive indro'mmede den meest begunstigede Nations

Agenter af samme Rang. — Det skal være dem tilladt

at udnævne Vice-Gonsuler eller Gonsular-Agenter i deres

Gonsulat-Distrikt.

Art. VJ. De respective Gonsuler kunne lade arre-

stere og sende tilbage, enten ombord eller til deres

Hjem, de Sofolk, der maatte være deserterede fra deres

Nations Skibe. Til dette Oiemed skulle de skriftligen

henvende sig til vedkommende locale Autoriteter, og

ved Skibs-Listerne eller ved Eqvipage-Rullen, eller der-

som Skibet maatte være afseilet, ved Gopier af disse

Documenter, som de behbrigen have legaliseret, godt-

Bjore, at de Personer, som de reclamere, henhbrte til

den omhandlede Besætning. Naar deres Begjæring

saaledes er godtgjort, vil Udleveringen ikke kunne blive

dem nægtet. Der skal desuden ydes dem al Hjælp og

Understbttelse for at opsbge, gribe og arrestere de

omhandlede Deserteurer, der, paa Gonsulernes Forlan-

gende og paa deres Bekostning, endog skulle holdes

fast og sættes under Forvaring i Landets Fængsler,

mdtil disse Agenter maatte finde en Leilighed til at

sende dem bort. Dersom imidlertid en saadan Leilig-
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1842. hed ikke skulde tilbyde sig inden et Tidsrum af 3

9. Febr. Maaneder, at regne fra den Dag de bleve arresterede,

skulle Deserteurerne sættes i Frihed, og ikke atter kunne

arresteres for den samme Forseelses Skyld. — Det

forstaaer sig af sig selv, at de Sdfolk, der ere det

Lands Undersaatter, hvor Desertionen finder Sted, ere

undtagne fra nærværende Bestemmelse.

Art. VII. 1 det Tilfælde, at et dansk Skib skulde

strande paa Kysterne af Frankrig, eller et fransk Skib

paa Kysterne af Danmark, skal vedkommende Nations

Gonsul strax blive underrettet derom, for at han kan

lette Capitainen Midlerne til at bringe Skibet af Grund,

under den locale Autoritets Tilsyn og med dennes

Hjælp. — Dersom Skibbrud og Stranding skulde finde

Sted, eller Skibet skulde være forladt af Mandskabet,

da skal vedkommende Autoritet overlægge med Con-

sulen de Forholdsregler, der ville være at tage, for at

sikkre Alles Interesser ved Bjergningen af Skibet og

Ladningen, indtil Eierne eller deres Befuldmægtigede

melde sig. — De bjergede Varer skulle ikke være nogen

Told-Afgift underkastede, med mindre de admitteres

til Forbrug i Landet. I Henseende til Afgifterne og

Omkostningerne ved Bjergningen og Opbevaringen af

Skibet og Ladningen, skal det strandede Skib behand-

les paa samme Maade, som et nationalt Skib vilde blive

behandlet i lignende Tilfælde.

Art. VIII. Nærværende Conventions Bestemmelser

skulle ikke finde Anvendelse paa de danske Colonier

hiinsides Havet, derunder indbefattet Færoerne, Island

og Gronland, og heller ikke paa de franske Colonier

hiinsides Havet. Dog er det fastsat, at danske eller

franske Handelsskibe sammesteds gjensidigen skulle

tilstedes Adgang under de samme Betingelser, og be-

handles paa samme Maade, som den meest begunstigede

Nations Skibe for Oieblikket blive behandlede, eller i

Fremtiden maatte blive det; og fremdeles, at Bestem-

melserne i den sidste Passus af den 7. Artikel om
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Strandinger og Skibbrud skal komme til Anvendelse i

begge Staters Besiddelser hiinsides Havet.

Art. IX. Nærværende Gonvention skal ratificeres,

og Udvexlingen af Ratificationerne finde Sted i Paris 1

i Lobet af 2 Maaneder, eller for, om skee kan.

Dets til Bekræftelse have de respective Befuld-

mægtigede underskrevet den i dobbelt Original og paa-

trykt samme deres Segl. — Givet i Paris den niende

Februar efter Christi Byrd Aar Atten Hundrede og To

og Fyrretyve.

(undertegnet)

J. de Koss. Guizot.

U |f *'* (i* so ||| ^I8|p

Plakat for Danmark, ang. Bekj endtgj tfreise af 9. Febr.

en Handels • Traktat med den Ottomaniske Port.

Khavn den 9. Februar 1842. — Denne Piakat synes

ikke at være sendt til Island og er ikke anført som der pu-

bliceret. Traktaten er udfærdiget i Constantinopel 1. Mai

'841
. Plakaten med Tilftiielse af Traktaten paa Dansk findes

i Original-Aftryk hos Schultz 8 + 4 Sider i 4«*. Ny Colleg.

Tid. for 1842, S. 182-186. Schou XXIII, 541-546.

Capitelstaxt for Vester-Amtet fia Medio Mai i*.

1842 til samme Tid 1843. Vester-Amts Comptoir

den 14. Februar 1842. — Islandsk: Original trykt

som Schema hos Schultz i KjBbenhavn og ved Udfærdigelsen

udfyldt med de behtfrige Tal, 2 Bl. i 4t0
, i det islandske De-

partement. Jfr. Sig. Hansen: MUm verolagsskrår" i „Skyrslur

um landshagi å fslandi" I. 2, 234 ft'.

Capituls-Taxti fyrir Mfva og H nappadals, Snæfells-

toess, Dala, Baroaslrandar, Isafjaroar og Stranda s^slur

' Islands vestur-amti, gildandi fra mioju Maji ménaoar

<842 til sbmu tloar 1843.

4

) Ratificationerne ere blevne udvexlede i Paris den 4. April

1842.
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1842.

14. Febr.

V8ru og aura

tegundir.

A. Nr. 1
1

— 2

— 8

— 4

— 5

6 • • • • t •

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 80

F. Nr. 31

— 82

— 33

— 84

— 35

— 36

— 37

Silfur. å landsvisu hdr. erf>vi 1 al.

tbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

28 25 28 25 223
/s

3 76 22 72 1876

5 27 81 66 25V*

3 75 30 24 247s

2 55 30 84
/

242
/s

3 63 29 24 232
/s

2 52 • » 1

13 42 13 42 1074

9 83 13 15 107a

* 21 Va 26 84 217«

19 23 72 19

17 21 24 17* •

18 22 48 18

i

157a 9 66 • /•»

» 29 » »

6 1] 24 9

52 • n D

1 13 » »

30 11

II 22 »

3 63 21 90 177a

3 90 23 60 19

3 24 19 48 157*

2 72 16 48 137a

2 71 16 42 13

1• 16 17 48 14

] 23 18 57 15

1 22 18 42 143
/4

1 18 17 78 1474

4 43 17 76

3 43

2 75 V

2 24 1

1 62 »

2 78

5V«

l

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anfBrte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet den 11. Febr. 1841, ovenf. S. 12—14.
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ViJru og aura

tegundir.

G. Nr. 38

— 39

Silfur.

Rbd. Rbsk.

å landsvisu hdr. er f>vi 1 al

Rbd. Rbsk. Rbsk.

40

41

42

43

1

1

»

79

47

83

21

67

16

Mebalverb a hverju hundrabi og hverri alin i

fyrtbldum landaurum verour:

Eptir Litr. A, eba frfbu 24.92

— B, — ullu, smjbri og t61g 23.57

— C, — ullar tévinnu . . . 10.45

D, — fiski 49.58

E, tysi

skinnavbrum • % *

18. 8

17.76

20

19

8V2

152/s

UV»
14V4

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

gjonr hbfubmebalverb allra mebalverba

[hdr.] 49 Rbd. 8 Sk. [og alin] A6 tk Sk.

I>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær lobnar og lembdar, f fardbgum

;

Hka 6 saubir J>révetrir og eldri å haust;

enn j)å 8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eoa 8 ær geldar.

Piilshestur 5 til 12vetraeins, f fardbgum;

enn £å hryssa a sama aldri, 90 alnir, eoa

8
/4 hundrabs, svo IV3 verbs hennar

gjbrir hundrab.

Eptir Litr. B: gjbra 12 fj6rbiingar af ullu, smjbri eba

t61g, hundrab.

— G: — 60 pbr eingirnissokka, eba 180 pbr

sj6vetlfnga, hundrab.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

J>ar tilnefndri, hundrab.

XII ti, 16

1842.

14. Febr,
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1842. Eptir Litr. E: gjflra 1 tunna, eba 120 pottar tysis, hdr;

r^FebT — ^' — * fj6rbungar nautsskinna, hundrab.

Islands vestur-amts contori, £ann 14. Februar 1842.

Thorsteinson. P. Pétursson.

17. Febr. Capitelstaxt for Sflnder-Amtet fra Medio Mai

1842 til samme Tid 1843. Islands Stiftamtshus og

Laugarnes den 17. Februar 1842. — Bekendtgjort

i Reykjavik, samt i Arnæs og Rångårvalla Sysseler. — Is-

landsk: Original -Aftryk, 2 Blade i 4«°., Vibeyjar kl. 1842,

trykt paa offentlig Bekostning. Jevnf. Sig. Hansen: uUm
verolagsskrår" i uSk^rslur um landshagi å fslandi" I. 2, 234 ff.

Gapituls-Taxti fyrir Borgarfj årbar, Gullbn'ngu og

Kjésar, irness, Rångårvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells s^slur, samt Reykjavikur kaupstab, i

Islands subur-amti, gildandi frå mibju Maji ménabar

1842 fil sbmu tibar 1843.

V8ru og aura Silfurmynt. å landsvisu hdr. er J)å 1

tegundir. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 > . . . . . 22 56 22 56 18

2 . . . . . . S 34 20 12 16

3 . . . . . . 4 52 27 24 22

4 . . . . . . 3 41 27 40 22

5 . . . . . . 2 31 27 84 221
/*

6 . . . . . . 3 34 26 80

7 . . v . . . 2 25 ft * »

8 . . . . . . 11 41 11 41 9

9 . . . . . . 7 64 10 21 8

B. Nr. 10 ... . . . » 21 26 24 21

11 ... . . . » 19 23 72 19

12 ... . . . - 19 . 23 72 19

13 ... . . . - 18 22 48 18

C. Nr. 14 ... . . . • 26 * n 1

15 ... . . . » 21 13 12 10 1

/,

16 ... . . . » 82 • • •

17 .' . . . . . • 6 11 24 9

*) Rubrikkerne ere fuldstændigen anfttrte i Capitelstaxten for

SOnder-Amtet den 12. Februar 1841, oveni*. S. 15—17.
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Veru og aura

tegundir.

C Nr. 18

— 19

— 20

— 21

Silfurmynt. a landsvisu hdr. er 1 al.

• • •

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 80

P. Nr. 31 4

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

39

40

41

42

43

in > * i • Rhflk RhrtIVUU

.

tthalrrvuatw.

» 66 é t *W i

• »

9 • 1

» 38 g

29 § V

3 76 22 72 18

4 9 24 36 191
/*

3 63 21 90 177a )

3 50 21 4 17

3 30 19 84 16

1 18 17* • 78 14 l
/ji** /j

1• 22 18 42 15

1 22 18 42 15

1 12 16 24 18

4 73 19 4 157a

3< * 58 21 60 11/2

2 74 16 60viv/ JO IX

2 55 20 56 kV i Å

1 66 20 24 16

2 69 16 30 13

6 15 12

2 77

1 28

2 8

74

71

86

1842.

17. Febr.

Meoalvero a hverju hundrafci og hverri alin l fyr-

tbldum landaurum ver&ur:

Eptir Litr. A, eoa friou 21.69

— B, — ullu, smjbriogtélg 24. 6

— C, — ullar tévinnu . . . 12.18

— D, — fiski. ....... 21.95

— E, — -17.60

— F, — skinnavorum . . . 18.47

17 1
/*

19V4

98
/4

47V«

U
U8

/4

En me&alveroa summa allra landaura, skipt me& 6,

gjbrir hofuomebalverfe allra meoalver&a

[hdr.] 49 Rbd. 33 Sk. [og alin] «V» Sk.

16*
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1 842. fegar meta skal fyrtalda landaura til hundraos, ver&ur:

17. Febr. Eplir Litr. A: hver kyr snemmbær vio hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardttguni;

Kka 6 saubir {>révetrir og eldri å haust;

enn {)å 8 sauoir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Piilshestur 5 til 12vetraeins, ifardftgum;

enn £å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba

3U hundrabs, svo IVa verbs hennar

gjbrir hundrab.

Eptir Litr. B: gjbra 12 fj6roungar af ullu, smjori eba télg,

hundrab.

— C: — 60 pbr eingirnissokka, eba 180 pbr

sjévetlfnga, hundrab.
«

*

D: — 6 vættir sérhverri fiskitegund,

J>ar tilnefndri, hundrab.

— E: — 1 tunna, eba 120 pottar tysis, hdr.

F: — 4 fj6rotingar nautaskinna hundrab;

eins fjéroiingar af kiia-, hrossa-

og sela-skinnum ; 8 fj6roiingar sauo-

skinna og 12 fjérotingar ærskinna:

item 240 stykki lambskinna.

Islands stiptamtshiisi og Laugarnesi [)ann 17. Fe-

bruarii 1842.

T. Hoppe. Steingrfmur Jonsson.

19. Febr. Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Munkathveraa

Klosters Ret til Sodrifter paa Uzastada og Gard-

manna reki. Khavn den 19. Februar 1842. —
Rentek. hl. Copieb. 14, Nr. 814.

Da det af de Oplysninger, som ere meddelte i nu

afdbde Amtmand Thorareusens Skrivelse lil Rentekam-

meret af 40. Novembr. 4840, og den dermed fulgte
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Beretning fra Administrator A. Sæmundsen, maa antages, 1842.

at Munkelhveraa Kloster ikke vil kunne eiore nogen ^""""T^-"
19. Febr

Bet gjeldende til Andeel i Sodrifter og Hvaldrifter paa

Uxastade- og Gardsmanne Forstrande inden Helgestade

Thingsogn, saa maa Kammeret ansee det for rigtigst,

at saadan Bet udtrykkeligen frafaldes.

Hvilket herved tjenstligen tilmeldes Hr. Amtmanden
til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for

Administrator A. Sæmundsen. — Rentekammeret deu /

19. Februar 4 842.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over ^ Febr.

Island, ang. Erlæggelsen af Retsgebyrer i Sager,

som anlægges paa den kongelige Kasses Vegne.

Khavn den 19. Februar 1842. — Rentek. isi.

Copieb. 14, Nr. 816.

Som Hr. Kammerherren bekjendt, har nu afdbde

Amtmand over Islands Nord- og Ost-Amt, Thorarensen,

fremsat Spbrgsmaal om, hvorvidt den kgl. Kasse skal

afholde de Omkostninger, der medgaae i Sager, som

anlægges og forfolges paa bemeldte Kasses Vegne. Det

danske Cancellie, hvis Betænkning desangaaende blev

begjært, har i den Anledning yttret, at det, forsaavidt

der er Spbrgsmaal om Retsgebyr bliver at erlægge i

de omhandlede Sager, maa være af den Formening,

at dette Spbrgsmaal bbr besvares benægtende. Lige-

som det nemlig udtrykkeligen er udtalt i flere Anord-

ninger, og navnligen i Plakaten af 6. Juni 1788, at

Retsgebyrer i saadanne Sager maae bortfalde, saaledes

maa det og antages, at de omhandlede Sager ere ind-

befattede under Begrebet af det i Sportelreglementet

for Danmark af 22. Marts 48U § 42 og Sportelregle-

mentet for Island af 4 0. Septbr. 1830 § 13 forekom-

mende Udtryk „offentlige Sager", og altsaa ogsaa som
Fblge deraf fritagne for Retsgebyrer. Med Hensyn til,

at den modsatte Grundsætning muligen kunde synes
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1842. udtalt i den i Reskriptsamlingen indførte Cancellie-Skri-

19. Febr. velse af 17. Marts 1827, har fornævnte Collegium der-— bemærket, at den i berbrte Skrivelse omhandlede

Sag ikke angik et egentligt Domaine, men et af de

Godser, hvoraf Kongen i den sildigere Tid, som Folge

af Udlaan og andre private Transactioner, var kommen

i Besiddelse, og om disse antages der, at de ikke kunne

nyde godt af hiint Beneficium, ihvorvel den specielt i

samme Skrivelse nævnte Sag fritoges for Retsgebyrer,

paa Grund af at Sagen -undtagelsesvis fbrtes af Kam-

mer-Advokaten. Men de Besiddelser, Kongen har paa

Island, kunne ikke sættes i Klasse med hine Godser,

men maae henfbres til Domainer, og at de Sager, der

om disse Eiendomme reise sig i Island, i fbrste og

anden Instants ikke fores af Kammer- Advokaten, er

grundet i den Omstændighed, at denne Embedsmand

er for langt fraværende til at kunne udb've sit Embede

i disse Sager, hvorimod de, naar de indstævnes til

Hoiesteret, fores af Kammer-Advokaten. Derimod for-

mener Cancelliet, at den kgl. Kasse ibvrigt vil have at

udrede Alt, hvad der i disse Sager kan fores til Udgift,

saasom Salair til de befalede Sagfbrere, Betaling for

Oversættelser i de Tilfælde, i hvilke en slig Betaling

skal erlægges, og andre slige Udgifter.

At Rentekammeret tiltræder den af det Danske

Gancellie saaledes yttrede Mening, og at der altsaa i

paakommende Tilfælde vil være at forholde i Overens-

stemmelse dermed: saadant tilmeldes herved tjenstligen

Hr. Kammerherren til behagelig Efterretning, med Til-

fbiende, at samtlige Omkostninger ved beneficerede

Sager blive, ifblge bemeldte Cancellies Skrivelse af

27. Juni 1837 til Amtmændene paa Island, at udrede

af vedkommende Amtsreparlitionsfond, saafremt de ikke

kunne erholdes hos den paagjeldende Part. Sluttelig

skulde vi, med Hensyn til det med Kherre Bardenfleths

Erklæring af 13. April f. A. fra Landsoverrets-Assessor

Johnsen hertil indkomne [Andragende om at tilstaaes
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sportelmæssig Betaling for Beskrivelsen af Landsover- 1842.

reis-Akterne i de Sager, som ikke indankes for Hbieste- ^jj""^
r el, tjenstligen tilmelde Dem til behagelig Bekjendt-

gjcirelse for Assessor Johnsen, at den omhandlede Be-

taling er at ansee som sædvanligt Retsgebyr og kan

altsaa, efter hvad foran er forklaret, ikke tilkomme ham.

— Rentekammeret den 19. Februar 4 842 *.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 19. Febi.

Island, ang. Kjobernes Erlæggelse af Auktions-

Salair ved Salg af offentligt Gods. Khavn den

19. Februar 1842. — Denne Skrivelse anføres som

publiceret i Myra og Hnappadals Syssel 1842. — Rentek. Isl.

Copieb. 14, Nr. 806.

Guldsmed Th. Thomsen af Bessestad har i et hertil

indkommet Andragende af 3. Septbr. -1838 yttret Tvivl

om, hvorvidt ham rettelig var affordret el ibvrigt der-

efter af ham betalt Auktions-Salair af Kjobesummen for

den Hans Majestæt forhen tiihbrende Eiendom, Kasthus

kaldet, i Alptanæs Hep, og har han derhos anket over,

at Auktionsconditionerne for Salget med Hensyn til dette

Punkt have været utydeligen affattede.

Efter i den Anledning al have under 19. August

1839 modtaget Betænkning fra daværende Stiftamtmand

over Island, Kammerherre Bardenfleth, og dernæst om

Sagen brevvexlet med det Danske Caocellie, skulde

Kentekammeret herved tjenstl. tilmelde Hr. Kherren til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjbrelse for Vedkom-

mende, at Kjbberne fremdeles indtil videre have at

erlægge sædvanligt Salair af Auktionsbudene ved Salg

af kongeligt Jordegods i Sonder- Amtet, og at derom

bor for Eftertiden indfbres udtrykkelig Bestemmelse i

l

) s. D. ere ligelydende Skrivelser mut. mut. afgaaedé fra

Rentekammeret til Amtmændene i Vester-Amtet og i Nord-

og Oster-Amtet i Island. Copieb. sst. Nr. 816—817.
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1842, Auktions-Conditionerne. Den med Guldsmed Thomsens

J^^T^T^ Andragende indsendte Qvittering følger hoslagt tilbage,

for behageligen at tilstilles ham, med Tilkjendegivende,

at det vil have sit Forblivende ved den skete Betaling.

— Rentekammeret den 19. Februar 1842.

i9. Febr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vester -Amt, ang. Strandrettigheden paa

Isafjord Kjobstads Grund. Khavn den 19. Febr.

1842. — Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 813.

Naar hensees til Udtrykkene i det af Pastor Thor-

berg under 18. September 1790 1 udstedte Docu-

l

) Skjbdet paa Isafjord Kjøbstads Grund efter Originalen

(Isl. Journ. 20, Nr. 108) lyder som følger (jevnf. denne

Saml. V, 653 og 682 Anni.):

„Hjalte Thorberg, Sognepræst til Skutulsfjørds-Eyres

Præstekald. Gjør hermed vitterligt: At jeg efter fore-

gaaende Correspondence med Hans Høivelbaarenhed Herr

Stiftamtmand Olaf Stephensen, paa det kongelige Rente-

kammers Vegne, har paa forventende kongelig allernaad.

Approbation mageskiftet og overdraget, ligesom jeg og her-

ved mageskifter og overdrager til Isefjords Kjøbstæd den

i Aaret 1787 opmaalte, og dette Præstekald Skutuls-

fjords-Eyre tilhørende Grund til fuldkommen Eiendom,

imod den af Hr. Stiftamtmanden under Dags Dato til be-

meldte Præstekald, ligeledes ved Mageskifte, efter ham af

høibemeldte Rentekammer givne Bemyndigelse, overdragne,

Hans Majestæt tilhørende Gaard Brekka paa Ingj aidssand,

48 Hundrede i Dyrhed med 6 Qvilder og andre Rettig-

heder.

Thi skal forbemeldte Kjøbstæd-Grund, fra næstkom-

mende 6. Juni 1791, efter forbemeldte, være Isefjords

Kjøbstæds uryggelige Eiendom, samt Byfolkene tilladt at

skjære Grønsvær i Præstekaldets Udmarker til nogle Huses

Opførelse, samt til de allerede opbygte Huses Vedlige-

holdelse, saavel som 10 å 12 af Byens Køer tilstaaes Bede-

mark om Sommeren i Præstekaldets Udmarker, mod billig

og efter Landets Brug gangbar Betaling.
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ment, hvorved en Skutulsfjordseyre Præstekald den- 1842.

gang tilhorende Grund er overdragen Isefjords Handels- 19. Febr.

Hjemles saa Isefjords Kjcibstæd herved, uden videre

Afhændigelse, ovenanførte opmaalte Grund, med alt dens

Tilliggende og Tilhørende, saavel som den deraf svarende

Afgift, fra forbenævnte 6. Juni 1791, til hvilken Grund

Skutulsfjords-Eyres Præstekald skal ikke have nogen Ret

eller Prætension fremdeles.

Datum Skutulsfjords-Eyres Præstegaard den 18. Sep-

tember 1790.

H. Thorberg.

CL. S.)

Til Vitterlighed underskrive

ErnstM . Heidemann . Christian Ludvig Pind

.

I Henseende til Omfanget af Isafjord Kjbbstads Grund,

da findes dennes Areal angivet i Opmaalingen af 24. April

1787 (see denne Saml. V, 682 Anni.). Med Hensyn til

Grændserne meddeles her til Sammenligning Uddrag af

en in duplo udfærdiget Overeenskomst af 16. Septbr. 1782,

affattet og underskrevet af Sysselmand Jon Arnorsson,

Præsten til Eyri porbergur Einarsson og Kjobmand J. L.

Busch og stadfæstet af den kongelige Handels -Direction i '

Kjbbenhavn den 29. Juli 1783. I denne Overeenskomst

bemærkes, at Klipfiskvirkningens betydelige Tilvæxt siden

Aar 1768, som har udfordret meget mere Plads til nye

McJlsteder og fire af Jord og Grønsvær fra 1765 opbygte

Huses Istandsættelse og Vedligeholdelse, 1 samt tiltagende

Besbg af Handelsreisende, der uden Vederlag, efter Landets

Skik, scjge Nattely og anden Gjæstfrihed hos Præsten til

Eyri, motiverer en betydelig Forhbielse i den forhen ae-

corderede saakaldede Havnetold. (Dennes Belob angives

at have været 6 Vætter aarlig fra de ældste Tider man
kan opdage, foruden aarlig Grundleie 68 Sk. af det for

de Sbndmorske Baade 1774 opfdrte saakaldte Mnorska
naust"). — Derfor bestemmes, at Præstekaldet herefter

skal erholde en afast aarlig Afgift 12 Rigsd. Courant af

Isafjords Handelsplads og Virkningssteder, som ere be-

stemte at Handelen maa bruge og benytte, nemlig hele

Odden nedenfor Afpælingen, udenfor Nordbst-HjOrnet af

Fiskehuset i lige Linie Brcmden forbi og hele Mblstedet
op med Sttbredden, som strækker sig langs med Veien
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1842. iled, troer Rentekammeret ikke, paa Hans Majestæts

19. Febr. Vegne, at burde nedlægge Paastand om Forstrandsret

op til Præstegaardens Tun. Ligeledes betinges Handelen

forneden tjenlig fri Torv og Grønskaar til de allerede ved

samme opførte fornævnte fire Husers Vedligeholdelse, udi

Præstegaardens Udmark mellem Præste-Baien og Stakka-

nes, efter Præstens Udvisning, og Leilighed i Henseende

til Hoslet og god Græsgang" (Isl. Journ. 8, Nr. 5).

GjenskjBdet derimod paa Gaarden Brekka paa Ingj aids-

sand er efter Originalen (Isl. Journ. 8, Nr. 1769) saa-

lydende

:

u01afStephensen, Kongel. Maj*« tilDanmark og Norge

&c. &c. Bestalter Stiftamtmand over Island og Amtmand

over Vester-Amtet sammesteds. GjØr hermed vitterligt : At

have, efter det Hojkongelige Rentekammers, mig under

25. Augusti 1789 og 15. Mai i Aar overdragne Bemyn-

digelse, paa forventende kongelig allernaad. Approbation,

mageskiftet og overdraget, ligesom jeg og herved mage-

skifter og overdrager til Præstekaldet Skutulsfjordseyre

inden lsefjords Syssel, allerhoistbemeldte Hans Majestæt

tilhørende Gaard Brekke paa Ingjaldsand, 48 Hundreder

i Dyrhed, beliggende i Vester -Amtet inden forbemeldte

Syssel, imod den af Præsten til Skutulsfjordseyre Hr. Hjalte

Thorberg, ligeledes paa forventende kongel. allernaadigste

Approbation, til lsefjords Kjøbsted i Aaret 1787 opmaalte,

og under Dags Dato ved Mageskifte overdragne, Præste-

kaldet tilhørende Grund, paa Vilkaar:

1) At Kjøbsteden benytter den til sammes Grund tor-

bemeldte Aar opmaalte Plads, som sin uryggelig Eien-

dom, saavel til Handelens Tjeneste, som Havedyrkning,

,
Klipfiskvirkning og paa hvad anden Maade Kjøbstedfolket

maatte finde for godt. — 23 At Grønsvær maa skjæres i

Præstegaardens Udmarker, til nogle Huses Opforelse at

Jordvægge og Jordtag, samt til de allerede opbygte Huses

"Vedligeholdelse, efter vedkommende Præsters dertil givende

Anviisninger. — 3) At 10 å 12 Kjør af Byens maae nyde

Bedemark om Sommeren i Præstekaldets Udmarker, mod

billig og efter Landets Brug gangbar Betaling.

Thi skal forbemeldte Gaard Brekke paa Ingjaldsand

fra næstkommende 6. Juni 1791 være Præstekaldet Skutuls-

fjordseyre* fuldkommen og uryggelig Eiendom, med til-
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for bemeldte Grund, og fra det Offentliges Side haves 1842.

saaledes Intet imod den i Hr. Amtmandens Skrivelse 19. Febr.

af 25. Mai f. A. ommeldte Deling af nogle sammesteds
*

opdrevne Marsvin.

Ved tjenslligen at melde dette til behagelig Efter-

retning, skulde man tillige overlade til Hr. Amtmanden
— hvis De forresten dertil maatte finde Anledning —
at træffe den fornodne Foranstaltning til, at Gommunen

horende Bygninger, 6 Qvilder, Græsgange, Eng, Marke,

Skove, Fiskerie, Strand- og andre Rettigheder, som be-

meldte Gaard fulgt haver fra Arildstid, endnu følger og

med Rette fblge bor, dog Hans Majestæts og kgl. Arve-

Successorer i Regjeringen alle kongelige Regalier og Hbi-

heder, samt orcUnaire og extraordinaire Contributioner,

som enten allerede til allerhtfistbemeldte Hans Majestæt

eller offentlig Brug ere paabudne, eller herefter paabudne

vorde, aldeles uforkrænkede.

Hjemles saa Skutulsfjordseyres Præstekald herved uden

videre Afhændigelse eller Aabod Gaarden Brekke paa

Ingjaldsand, med alt dens Tilliggende og Tilhørende, samt

den deraf fremdeles svarende Afgift, men Hans Majestæts

Eiendom og Jordebog i Island fraskrives samme, fra for-

bemeldte 6. Juni næstkommende Aar.

Datum Indreholm den 18. Septembr. 1790.

Paa det hoikongelige Rentekammers Vegne

O. Stephensen.

CL- S.)

Til Vitterlighed underskrive

Ernst M. Heidemann. Christian Ludvig Pind.

I en Underretning fra Sysselmand Th. GunnlSgsen til

Amtet af 15. Oktbr. 1836 (Isl. Journ. 18, Nr. 1286) an-

gives, at ude to Handlende paa Isafjord betale Præsten

paa Eyri for en Hest om Sommeren 1 V? Specie, for en

Ko eller 6 Faar 2h Specie, og for TcJrveskjær til Brændsel

Va Deel Specie for det, som en Arbeidsmand optager om
Dagen, og i Almindelighed skal det være 6 Dage aarlig,

som Enhver af de Handlende tilstaaes Tbrveskjær for en

Mand. Det bemærkes tillige, at de Handlende i Isafjord

sædvanligviis havesamtlig 3 K8er og 3 Heste aarlig, men
ingen Malkefaar".
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1842. som saadan for Eftertiden faaer en vis Anpart af Ud-

"J^P^J^
byttet ved slige Leiligheder. — Rentekammeret den

i9. Februar 1842.

19. Febr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Sodriften ved

Gaarden Skogar i Axarfjord. Khavn den 19. Febr.

1842. — Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 824.

At Rentekammeret i Forventning af Hans Majestæts

Samtykke ikke tinder Noget at erindre imod, at det

har sit Forblivende ved det mellem Sognepræsten til

Skinnastad, St. Thorarensen, og Administrator for Munke-

thveraa Klosters Nordre -Deel, A. Thordarsen, under

v 24. Mai f. A. indgaaede Forlig, betræffende Grændse-

skjellet af SOdrifterne, der tilhore Hans Majestæt Kongen

og Skinnastada Kirke tillige, paa den under nysmeldte

Klosters Gods beliggende Jord Skogar, det skulde man

ikke undlade tjenstl. at melde Hr. Amtmanden til be-

hagelig Underretning og Rekjendtgjdrelse for Vedkom-

mende, i Anledning af Deres Skrivelse af 28. Septbr.

f. A. og dermed fulgte beskrevne, af Stiftsbvrigheden

den 4. i s. M. paa bemeldte Kirkes Vegne approberede

Forlig, hvilket indslultet folger tilbage for at foranstaltes

tbinglæst, hvorefter det udbedes taget i Forvaring i

Nord- og Ost-Amtets Archiv. — Rentekammeret den

49. Februar 4842.

19. Febr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Rettigheden

til Smaavrag paa forrige Holum Bispestols Jorder.

Khavn den 19. Februar 1842. — Rentek. Isl.

Copieb. 14, Nr. 827.

I Svar paa Hr. Amtmandens Forespørgsel i Skrivelse

af 26. September f. A., om Eierne af Holum forrige

—

*

«
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Bispestols Gods have Ret til det saakaldte Smaavrag, 4842.

som falder paa Strandene ud for deres Jorder, til-
;

XvT-vT?"'
m i j

7
19. Febr.

meldes Dem herved tjenstligen, til behagelig Bekjendt-

gjorelse for Vedkommende, at Rentekammeret maa være

aldeles enigt med Hr. Amtmanden i, at bemeldte Jorder, •

efter at være solgte, maae ifolge Auktions-Gonditionerne

for Salget sættes i Klasse med anden privat Eiendom

Pa a Island, og at Eierne af samme folgelig ikke kan

Wkomme den omhandlede Rettighed. — Rentekammeret
den 19. Februar 4 843.

Aabent Brev angaaende Dannebrogsordenens 21. Febr.

Inddeling i Klasser. Khavn den 21. Februar

1842. — Canc. 2 Departem. Registrant XLIII, 52 (1842,

Nr. 117*). Original -Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4«°. Ny
C°H. Tid. for 1842, S. 215. Qvart-Forr. for 1842, S. 13-14.
Schou XXIII, 547.

Kongeligt aabent Brev, hvorved bestemmes, at

Dannebrogsordenen herefter kun skal inddeles i 3

Klasser.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi have

fondet Os foranledigede til allernaad. at bestemme, at

Dannebrogsordenen herefter kun skal inddeles i 3

Klasser, saaledes at Storkors skal danne fbrste Klasse

Næstefter Storcommandeurer af Dannebrogsordenen,

Commandeurer anden Klasse og Riddere tredie Klasse.
~~~ Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjobenhavn den
21

• Februar 4842.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 24. Febr.

Forslag om Indførelsen af de danske Love om
Hævd og Præscription i Island. Khavn den 24.

Februar 1842. — Canc. 3. Dep. Breve 1842, Nr. 764*

(mangler i Brevbogen). Ti'oindi frånefndarfund. fsl. embættism.
1839, S. 16, 19, 23, 49, 61, 110-111, 127-134$ 1841, S. 141-148.

Af den herhos folgende Forestilling med Bilage vil
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4842. det kgl. Rentekammer behageligen erfare, at og af hvilke

24. Febr. Grunde den ved allerhøieste Resolution af 22. August

1838 befalede Forsamling af islandske Embedsmænd

eenstemmigen har indstillet, at Danske Lovs 5— 4 4—

4

udtrykkeligen maa blive legaliseret i Island, ligesom

ogsaa hvorledes Forsamlingens Pluralitet bar andraget

paa, at Jonsbogens Bestemmelser om Hævd og Præ-

scription maae, for at hæve enhver Tvivl, aldeles op-

hæves, og D. L. 5—5 strax indføres i Island som gjel-

dende Lov, dog med den nærmere Bestemmelse, som

maatte ansees gavnlig i Henseende til det Kirkerne til-

hørende beneficerede Gods.

Ved at tilstille velbemeldte Kammer denne Fore-

stilling med Bilage, skulde Gancelliet ikke undlade tjenstl.

at yttre Følgende:

Efter hvad der af Forsamlingen med stor Pluralitet

er antaget, og de derfor deels i Forsamlingens Betænk-

ning, deels i Amtmand Thorsteinsons og Kammerraad

Melsteds Betænkninger, der hoslagt følge, anførte Grunde,

maa Gancelliet ansee det for afgjort, at det vil være

til Gavn for Eiendoms- Sikkerheden i Island, at D. L.

5—5 og 5—14—4 der gjøres gjeldende. Det er vel

saa, at der i Island i Almindelighed mangle thinglæste

Adkomst-Documenter til Eiendommene, men det er saa

langt fra, at den Omstændighed skulde indeholde en

mod en fast og uryggelig Hævd talende Grund, at denne

tvertimod derved bliver saa meget mere nødvendig.

Med den Lov, der erklærer D. L. 5—5 og 5—14—4

gjeldende paa Island, maa dog forbindes en Bestem-

melse, som er forbigaaet i Forsamlingens Betænkning

af 2. August f. A. — Det er nemlig nødvendigt, at der

sættes en Tid, fra hvilken denne Lovgivning, forsaavidt

den er afvigende fra de nu paa Island gjeldende Reg-

ler, først skal træde i Kraft. En saadan Frist er alle-

rede foreslaaet i Forsamlingens Betænkning af 5. Juli

1839, nemlig 5 Aar fra den nye Anordnings Publica-

tions Dato, og skjondt Intet væsentligt vides til Hinder
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for at fdlge dette Forslag, dog med den Modification, 1842.

at man, istedenfor at regne fra Publicationens Dato, 24. Febr.

der kan blive meget forskjeilig paa de forskjellige Steder,

sætter Begyndelsen af et bestemt Aar, saaledes at der

bliver en Tid af visse Aar for Enhver, til at faae sine

Retsfordringer paatalte efter den hidtil gjeldende Ret,

har Collegiets Pluralitel dog anseel en saa lang Frist,

som den ovenanførte, unodvendig, og troet, at en Frist

af i det hbieste 3 Aar maa være tilstrækkelig for at

sætte Vedkommende i Stand til at paatale deres for-

mentlige Rettigheder efter det ældre System.

Det er iovrigt intet aldeles nyt System, der ved

den omhandlede Lov vilde blive indfort paa Island,

Wertimod vise de fremkomne Oplysninger og Erklæ-

ringer, at Flerheden af de islandske Dommere ere mest

tilbøjelige til, om just ikke i Et og Alt at folge den

danske Lov i den omspurgte Materie, saa dog at for-

tolke den vistnok meget utydelige og tvivlsomme Jons-

bog i Overeensstemmelse med samme. Det btfr ogsaa

yel iagttages, at der ikke gives Anledning til, at D. L.

* de Processer, som maatte opstaae inden hin Frist er

udlbben, skulde være uden Indflydelse. Der kunde i

saa Henseende i den nye Lov optages en Bestemmelse

af fblgende Indhold:
tt
Dog skal ingen ældre Rettighed,

blot paa Grund af denne Vor Anordning, være tabt,

Qaar den paa lovlig Maade paatales inden N. N. Tid,

^en dens Gyldighed skal i saa Fald paakjendes efter

de hidtil gjeldende Regler, saa at Bestemmelserne i

Nærværende Anordning derved ikke videre skulle komme
i Betragtning, end forsaavidt der allerede i hine Regler

dertil maatte være Hjemmel. Saafremt derimod den,

der gjbr en saadan Fordring, har ladet Slutningen af

N. N. Aar hengaae, uden ved den Paagjeldendes Ind-

kaldelse til Forligelses -Commissionen eller paa anden

lovlig Maade at have begyndt sit Sbgsmaal, eller fcan

ikke siden lovlig forfblger samme, da ville de anforte

Bestemmelser i Et og Alt være anvendelige".
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4842. Forsaavidt del dernæst har været sal under Spcirgs-

24. Febr. maal, om og hvorvidt der skal gjores en Undtagelse
'~~^m~~ med Hensyn til Kirkegods, saaledes at der for sammes

Vedkommende skulde bestemmes en længere Hævdstid

end den almindelige, har der herom i Forsamlingen

været lige delte Meninger. At den med Hensyn til del

nævnte Gods ved Biskoppernes Instrux af 1. Juli 1746

§ 16 bestemte umindelige eller 100aarige Præscrip-

tionstermin ikke uden Indskrænkning bor blive ved

Magt, er efter Collegiets Mening aldeles klart, lige-

som det er en Anomali, at en i hver Mands Ret

saa indgribende Bestemmelse, som den omhandlede,

skulde være indfort ved en slig Instrux. Der kunde

derhos vel og være endeel Tvivl deels om dens rette

Forstaaelse, deels om dens Gyldighed i Gonflicter med

tredie Mand. Den indeholder formentlig nærmest

kun en Forholdsregel for Biskopperne, der bor sorge

for, at Kirkegods sdges tilbage, naar der ikke findes

tilstrækkeligt Beviis for, at det i 100 Aar har været

Kirken frahævdet; men Domstolene vilde endda kunne

være befdiede til at paakjende de Sogsmaal', der i

saa Henseende anlægges, efter Lov og Ret. Der ere

imidlertid dog ikke ganske uvigtige Grunde at anfdre

for en forlænget Hævd med Hensyn til Kirkegods,

hvilke Grunde dog ogsaa vilde være anvendelige paa

andet offentligt Gods. Sligt Gods tilhorer nemlig

ingen enkelt Person, som maa tage Skade for Hjem-

gjeld, naar han forsommer at paaagte sin Ret; det er

i Almindelighed uafhændeligt, og forst i Tidens Længde,

naar det alt længe har været skilt fra Kirken, Stiftelsen

o. s. v., kan det formodes, at Besiddelsen kan være

bonæ fidei. Da Grundene ikke ere de samme, naar

Kirken, Stiftelsen o. s. v. er kommen i Besiddelse af

en privat Mands Gods, er heller ikke den Indvending,

som hentes fra den Rets-Ulighed, som vilde opstaae af

en forlænget Hævdstermin for offentligt Gods, saa stærk

som den kunde synes. Saavel den Romerske Ret, som
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vel endnu de fleste nyere Love, hvoriblandt den oster- 1842.

rigske Civillov af 1813 § 1472, have og forlænget 24. Febr.

Hævds- og Præscriptions- Terminen til Fordeel for sligt

Gods. Men det vilde dog være meget betænkeligt, om

man, ved at undtage Kirkegods eller andre under of-

fentlig Varetæg! staaende Eiendomme fra de alminde-

lige Regler om Erhvervelse af Hævd, vilde begrunde

en Forskjel mellem den islandske og den danske Lov-

givning, og det saa meget mere, som det ikke kan

nægtes, at det hele i den danske Lovgivning anlagne

Hævds -System vilde rokkes ved en slig Undtagelse.

Det er nemlig med Hensyn til enhver Jord en Mulig-

hed, at den for en lang Række af Aar siden har været

i Kirkens, Statens, offentlige Stiftelsers eller Umyndiges

Eie (herom vil det Samme gjelde), uden at det kan

oplyses, at den paa lovlig Maade er bleven Eieren fra-

skilt, og Ingen vilde saaledes være betrygget ved, at

en Eiendom i Hævdstid har været i upaatalt Besiddelse

af ham selv eller den, fra hvem hans Besiddelse kan

hidledes. Det kunde derimod indskjærpes Præster,

Provster og Biskopper, al ligesom det i det Hele paa-

ligger dem som Embedspligt, at paaagte, at Kirkerne

vedligeholdes i deres Fiendorame og Rettigheder, og

at disse benyttes til deres Bedste, saaledes bor de, i

Særdeleshed i det Tidsrum, som vil hengaae inden den

nye Hævdslov træder i Kraft, anvende den yderste

Flid for at opdage, om nogen saadan Eiendom eller

Rettighed uden Hjemmel er gaaet ud af sammes Be-

siddelse eller Benyttelse, og da sbge samme tilbage,

hvorved de iovrigt ikke blot bor indskrænke deres

Omhu til at forebygge, at Kirkens Eiendomme eller

Rettigheder frahævdes samme, eller sættes i Fare for

al gaae tabte, men ogsaa have at sorge for, at den

snarest muligt kommer til at have Nytte af samme.
AU delte bliver ligeledes at iagttage af de fornævnte

geistlige Embedsmænd, med Hensyn til andre til deres

XII. B. 17
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1842. Varetægt betroede Stiftelser, saavel som det Geistlig-

^7""^T heden beneficerede Gods. Saa bor oe Stiftamtmand
24. Febr. D

og Amtmænd, hver i sin Embedskreds, ikke blot være

Geistligheden behjælpelig i saaledes at haandthæve Kir-

kernes og andre offentlige Stiftelsers, samt de geistlige

Embeders Rettigheder, men og selv paaagte samme og

iværksætte de fornbdne Skridt til at gjore dem gjel-

dende, ligesom de og med lige Nidkjærhed bor sbrge

for, at ikke andre offentlige Stiftelsers eller kongelige

Eiendomme vedligeholdes i Besiddelsen og Nydelsen

af alt Sammes Tilliggende og alle dertil horende Ret-

tigheder.

Hvad endelig angaaer det af nu afgangne Amtmand

Thorarensen fremsatte Forslag, at Klostrenes saakaldte

Maldager og disses samt Biskoppernes Rekaskraaer

skulde bekræftes ved Lov, er dette saa tilstrækkelig

gjendrevet i den af Kammerraad Melsted forfattede

Comité- Betænkning, og saa bestemt forkastet af For-

samlingen, at der ikke behoves videre Provelse.

Næst sluttelig at bemærke, at man holder for, at

det ikke vilde være hensigtsmæssigt, at det paalænkte

Lovudkast forelægges den Roeskildske Stænderforsam-

ling, da samme formentlig ikke vil vide tilfulde at be-

domme, hvorvidt det stemmer med Islands Localfor-

hold, hvorimod det formentlig vil være at forelægge

det islandske Althing, naar dette er blevet organiseret,

angaaende hvilken Gjensland man henholder sig til

Collegiets anden Skrivelse af Dags Dato, skulde man

tjenstligst udbede sig det kgl. Rentekammers Yttringer

over Sagen, i Henhold til de ovenfor fremsatte Be-

mærkninger. — Det kgl. Danske Gancellie den 24. Fe-

bruar 1842.

26 Febr. Kongelig Kundgjfirelse angaaende Ophævelse

af Directiouen for Fondet ad usus publicos og

for den almindelige Pensionskasse. Khavn den
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$6. Februar 1842. — Canc. 2. Depart. Registr. XLII, 1842.

62b—63 (1842, Nr. 132«). Original- Aftryk hos Schultz, % ~^^Yébr

Blade i 4*». Ny Coll. Tid. for 1842, S. 215. Qvart-Forr. for

1842, S. 14-15; Schou XXIII, 547.

Allernaadigst Kundgjorelse, angaaende Ophævelsen

af de kgl. Directioner for Fondet ad usus publicos og

for den almindelige Pensionskasse, samt de derunder

horende Forretningers Henlæggelse under den kongel.

Finantsdeputation.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi, til yder-

ligere Opnaaelse af det Oiemed, der ligger til Grund

for- de Forandringer i Statsforvaltningen, hvorom Vi

under 30. Decbr. 1840 have ladet udgaae allerhdiesle

Kundgjorelse, have fundet for godt allernaadigst at be-

stemme:

at Directionen for Fondet ad usus publicos og for

den almindelige Pensionskasse ophæves, og de derunder

horende Forretninger henlægges under Vor Finanis*

Deputation.

Hvorefter de Vedkommende kunne vide sig aller-

underd. at rette. — Givet i Vor kongel. Residentsstad

Kjbbenhavn den 26. Februar 1842.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 26 Febr.

Island, ang. Adkomsterne til at erholde Nybyg-

geres Rettigheder. Khavn den 26. Febr. 1842.
— Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 846.

I Skrivelse af 14. Mai f. A. er af nu afdbde -Amt-

mand Thorarensen indberettet til Rentekammeret, at

Bonde Christian Johnsen af Nyabæ i Sonder -Thingoe

Syssel, som med vedkommende Administrators Sam-
tykke og efter Overeenskomst med Opsidderen paa

Jorden Bjarnastader under Norder Syssels Ombuds-
jorder, har i Aaret 1836 paa egen Bekostning opfort

en Gaard inden denne Eiendoms Enemærker, nu an-

17*
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1842. holder om at tilstaaes do Rettigheder, som ved Forordn.

•26. Febr. af 15. April 4776 ere tilsagte Nybyggere i Island.

Kammeret maa i den Anledning forelbbigen bemærke,

at Hensigten med Bestemmelserne i nysnævnte For-

ordning ikke skjcJnnes at kunne være anden end, ved

de deri lovede Begunstigelser, at opmuntre til at be-

bygge og dyrke Jorder, der enten ligge aldeles Ode,

eller efter Forholdenes Natur ikke kunne være Brugerne

af de Eiendomme, hvorunder de hore, til synderlig

Nytte. I det sidste Tilfælde synes Forordningen at for-

udsætte, at Hovedgaarden, efter at Fraskillelsen er fore-

gaaet, skal kunne yde sin Bruger omtrent den samme

Fordeel og bære de samme Byrder, som tidligere, samt

at Nybyggergaarden , efter Udlobet af Frihedsaarene,

skal paalignes særskilt Dyrhed og offentlige Byrder,

uden Hensyn til Hovedgaarden, og at den derefter i

Henseende tfl Afgifters Udredelse skal være samme

Vilkaar underkastel som andre Gaarde. Rigtigheden af

denne Fortolkning synes ogsaa klar deraf, at i .modsat

Fald den Mislighed vilde opstaae, at der ikke kunde

gives noget sikkert Skjelnemærke imellem en Nybygger-

gaard og en Afbyggergaard, for hvilken sidste — der

kan fremkomme enten ved simpel Udstykning af en

Gaards Jorder eller ved Udflytning af en Deel af en

Gaards Bygninger, — naturligviis Nybyggerrettighed

ikke kan tilstaaes. Endvidere bestemmer Forordningen,

at der, for at nysnævnte Rettighed kan erhverves, skal

i ethvert Tilfælde udfores paa Stedet en noiagtig Be-

sigtelsesforretning efter visse foreskrevne Formaliteter,

og at til en saadan Nybyggergaard netop skal udvises

saa megen Jord, at en flittig Familie ved sammes Dyrk-

ning kan have Udkomme.

Hvad nu angaaer det her omhandlede Andragende

fra Christian Johnsen om at tilstaaes Nybyggerretlighed,

da er det, efter hvad foran er bemærket, klart, at

samme ikke, i alt Fald ikke for Tiden, kan indrommes.

Det er af vedkommende Administrator blot oplyst, at
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den Jord, som er overladt til bemeldte Christian John- 1842.

sen, formedelst altfor lang Frastand fra Hjemmegaarden,

ikke derfra vedborligen kan benyttes eller fredes for

Andres Creaturer. At de bvrige Betingelser ere til-

stede, findes ikke godtgjort, tvertimod sees det, at

Christian Johnsen har modtaget en Deel af Hjerame-

gaardens Qvildebesætning og at han har forpligtet sig

til at svare 21 Alen af dennes Landskyld, saa og at

den befalede Besigtigelsesforretning ikke er afholdt. Der

vil altsaa under ingen Omstændighed kunne tages

nogen endelig Bestemmelse om denne Sag, forend

Hjemmegaarden bliver ledig og det viser sig, om den

da kan bortbygsles paa samme Vilkaar, som forend

Jord -Fraskillelsen foregik, og det derhos ved en Be-

sigtigelsesforretning paa den foreskrevne Maade skjonnes,

at af Hovedgaarden desuagtet kan udredes samme of-

fentlige Paalæg, samt endeligen at Nybyggergaarden er

tildeelt et passende Jordtillæg.

Hvilket herved tjenstl. tilmeldes Hr. Amtmanden
til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for

Vedkommende. — Rentekammeret den 26. Februar 1842.

Kongelig Resolution angaaende Approbation af 2. Marts.

Planerne for en Forsorgelses- og en Livsforsik-

krings-Anstalt undei; Statens Garanti. Khavn den

2. MartS 1842 1

. — Ny Coll. Tid. 1842, S. 243-254,

257-272 (med Motiver); Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1842,

S. 76—77. — I Planerne er der ikke taget Hensyn til Island,

meget mere maa man ansee det som direkte udtalt, at Island

ikke er paatænkt ved Oprettelsen af disse Anstalter. Men da

de dog senere ere komne til at have en praktisk Interesse

ogsaa for dette Land, har man anseet det rigtigst at optage

de Bestemmelser, der hidtil have faaet en varig Betydning.

Planerne for en Forsb'rgelses- Anstalt og en Livs-

forsikrings- Anstalt forsynes med Vor allerhoieste Ap-

see Reskr. 10. Marts 1842.
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1842. probation, og det af den dertil nedsatte Comité inji-

2. Marts, givne Forslag, med Hensyn til begge disse Anstalters
v"*^

Organisation, bifaldes allernaadigst med folgende nær-

mere Bestemmelser:

1) At Forsorgelses -Anstalten skal under en egen

Bestyrelse, adskilt fra de kongel. Collegier og Departe-

menter, træde i Virksomhed fra 1. Mai d. A. at regne;

at der i Bestyrelsen stedse skal findes i det mindste

eet Medlem af Finantsbestyrelsen samt to Mathematikere,

hvilke sidste skulle være personlig ansvarlige for Rigtig-

heden af Policernes Beregning og af den aarlige Op-

gjbrelse af Anstaltens Status ; at Anstaltens Midler skulle

gjbres frugtbringende ved Indkjob af kgl. 4 pCt. Rente

bærende Obligationer, hvilke indleveres til Optagelse i

de ved Plak. af 4. April 1835 under Directionen for

Statsgjælden og den synkende Fond oprettede Indskriv-

nings-Protokoller for uopsigelige Statspapirer; at der

hvert Aar skal igjennem Finantsministeren indsendes

allerund. Beretning om Anstaltens Status, hvoraf Resul-

taterne derpaa offentligen bekjendtgjores, og at der,

saafremt Mortalitetsforholdene i Tiden maatte have viist

sig saaledes, at det Garantie fra den kgl. Kasses Side,

hvorunder Anstalten oprettes, uden Skade for Anstaltens

Sikkerhed kunde undværes, da Betænkning af Bestyrel-

sen bliver at indgive til Hans Majestæt om, hvorledes

det, med Samtykke af Deeltagerne i Anstalten, kunde

være at aflbse. — 2) At Livsforsikkrings-Anstalten i de

5 Aar, hvori er givet allern. Tilsagn om, at de Tilskud,

som maatte behbves til Udredelsen af de tegnede For-

sikkringer, skulle vorde afholdte af den kgl. Kasse mod

Refusion i sin Tid, naar den gaaer over til et privat

Interessentskab, bliver at forvalte ved en egen af Hans

Majestæt dertil udnævnt Bestyrelse, overeensstemmende

med den allern. approberede Plan, hvis Bestemmelser

i §§ 28, 29, 30, 34 og 32 desaarsag saalænge suspen-

deres, tilligemed hvad der i de folgende Paragrapher

indeholdes om Generalforsamlingen og dens Indvirken
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paa Anstalten; at Bestyrelsen derimod har hvert Aar 1842.

igjennem Finansministeren allerund. at indberette An- ^TiT^
- 2. Marts.

stallens Slatus, hvorom det Fornbdne derefter bringes

lil offentlig Kundskab, som og i hvilket Forhold Finants-

kassens sandsynlige Risico staaer til de tegnede Assu-

rancer, hvorhos bemeldte Bestyrelse inden fornævnte

5 Aars Forlob har at indsende Beretning om, naar

Anstalten efter Planens Medfor kan gaae over til en

sig selv garanterende Indretning. — Kjdbenhavn den

2. Marts 1842.

Rentekammer-Skrivelse til det kongel. Danske 2. Marts.

Cancellie, ang. Sporgsmaalet om Udvidelse af

nogle Lovbnd til Island. Khavn den 2. Marts

1842. — Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 858. Ti&indi fra

nefndarfund. islenzkra embættism. 1841, S. 125—129.

Ved behagelig Skrivelse af 14. Decbr. f. A. har

det kgl. Danske Cancellie tilstillet Rentekammeret en

Betænkning fra den ved allerhoieste Resolution af 22.

August 4 838 befalede Forsamling af Embedsmænd i

Reykjavik, angaaende hvilke af de for Danmark i Aarene

4 839 og 1840 emanerede almindelige Anordninger,

nied eller uden Modificationer, kunde være at udvide til

Island.

Idet vi nu herved tilbagesende bemeldte Betænk-

ning, skulde vi tjenstligst bemærke, at vi i det Hele

niaae tiltræde det i Cancelliets ovenmeldte Skrivelse

Yttrede, angaaende de deri omhandlede Lovbuds An-

vendelighed i Island, og skulde vi alene tilfbie, at den

i Forsamlingens Betænkning under Litr. c omhandlede

Cancellie-Plakat af 5. November 1839, som af Forsam-

lingen bemærket, formentlig ikke behdver at udvides

til Island, da den i Plakaten paaberaabte kgl. Resolu-

tion af 4 6. Oktbr. 1839, som udtrykkelig omtaler Is-

land, og for samme fastsætter den Termin, hvorfra

Renten af de i Statsgjældskassen indbetalte Capitaler ned-

sættes til 3V» pCt., til at regnes fra den 1. Januar 4844,

•
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1842. er communicerei Stiftamtmanden og Amtmændene i

2. Marts. Island ved det kongel. Danske Cancellies Skrivelse af

— 3ø. November 1839, ikke, som i Forsamlingens Be-

tænkning feilagtig er anført, ved Rentekammerets Skri-

velse til de islandske Amtmænd af 16. Novbr. 1839,

thi dette Collegium har ikke erholdt nogen officiel

Gommunication om bemeldte allerhoieste Resolutions

Indhold.

I Forbindelse hermed skulde vi, i Anledning af

vedlagte, Rentekammeret tilstillede Betænkning fra meer-

bemeldte Forsamling, forsaavidtsamme omhandler Spbrgs-

maalet om Anvendeligheden i Island af de under 8. Juli

1840 emanerede Forordninger, nemlig: 1) angaaende

det offentlige Kasse- og Regnskabsvæsen i Almindelig-

hed; 2) angaaende Kasse- og Regnskabsvæsenet under

det kongel. Danske Cancellie; 3) angaaende Amtstue-

OppeboYselerne m. v., — tjenstl. bemærke, at vi maae

være enige med Forsamlingen i Uanvendeligheden af

de under Nr. 2 og 3 i denne dens Betænkning om-

handlede Anordninger, ligesom vi ogsaa med den for-

mene, at en detailleret Omarbeidelse for Island af hele

den under Nr. 1 i Betænkningen omtalte Anordning

vilde være deels uhensigtsmæssig, deels ufornoden,

men at denne Anordnings almindelige Bestemmelser,

der hverken dependere af Localiteter eller de i Island

værende Indretningers særegne Beskaffenhed, med Nytte

kunde extenderes til dette Land. Derimod kunne vi

ikke bifalde den Maade, hvorpaa Forsamlingen har fore-

sJaaet at gjore disse almindelige Bestemmelser gjeldende,

nemlig ved et Lovbud at tillægge den emanerede For-

ordning en subsidiair og analogisk Anvendelighed for

Island i Henseende til disse Bestemmelser, deels fordi

et saadanl Lovbud vilde stride imod Præmisserne til

Forordningen af 21. Decembr. 1831, hvor det erklæres

overeensstemmende med Lovgiverens Villie, at de Lov-

bestemmelser, som for Island blive givne, udkomme

som Forordninger, trykte baade i det danske og det
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islandske Sprog, da denne Villie ikke fyldestgøres ved

et Lovbuds Emanation, der gjor en for Danmark ud-

kommen Anordning anvendelig paa Island, naar ikke

denne Anordning selv oversættes i det islandske Sprog,

deels fordi det foreslaaede Lovbud vilde blive for ube-

stemt, eftersom der blev overladt altfor meget til det

subjective Skjon om, hvad der ifolge det Særegne ved

de islandske Forhold kunde finde Anvendelighed samme-

steds. Vi formene derfor, at Forsamlingens i alminde-

lige Yttringer affattede Forslag passende kunde afbe-

nyttes som Intimation i en ny Anordning, hvis specielle

Paragrapher indeholdt de enkelte Bestemmelser af be-

meldte Forordning af 8. Juli 1840, som man fandt det pas-

sende at gjore anvendelige paa Island. Hvad de ovrige i

denne Forsamlingens Betænkning indeholdte Forslag an-

gaaer, da ville disse, som henhørende under Rentekam-

merets Ressort, herigjennem finde Afgjorelse, og udbede
vi os til den Ende Betænkningen efter Afbenyttelsen beha-

geligen tilbagesendt — Rentekammeret den 2. Marts \ 842.

Kongelig Resolution ang. Udgifterne ved en 2. Marts,

videnskabelig Reise til Island. Khavn den 2.

Marts 1842. — I Rentekammerets Forestilling 1. Marts

bemærkes, at Hofjægermester Teilmann, som bereiste Island

i Aaret 1820, havde indberettet til Rentekammeret, at der i

Nærheden af Budenstad (Bufcum) g flere Steder i Island

skulde forefindes den saakaldte terra puzzolana, og indsendt

Prøver af denne Jordart til Rentekammeret. Imidlertid mis-

lykkedes de ForsBg, der bleve gjorte med de indsendte Prb-
ver

> tildeels paa Grund af, at de ikke vare af tilstrækkelig

Qvantitet, men der blev dog opvakt Formodning om, at den
forefundne terra puzzolana var meget god. Rentekammeret
anmodede derfor Professor Forchhammer om, naar Leilighed
dertil maatte frembyde sig, ved en eller anden i Island rei-

sende Naturforsker, at forskaffe en saa tilstrækkelig Quantitet
af den nævnte Jordart , at paalidelige PrOver dermed kunde
anstilles. I Aaret 1833 foreslog Professor Forchhammer at

sende en af sine flittigste TilhOrere, Student Ogmund Sivert-
sen, til Island, for, efter en af ham udarbeidet Instrux at
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\ 842. bereise Landet, saavel i den Hensigt at iagttage de vulkanske

Produkter, der kunde bruges som Puzzolana til Vandbygning,
2. Marts. som gSaa at undersøge nogle i Island dengang nylig opdagede

Brunkulslag m. m. — Da disse Undersøgelser maatte være

af særdeles Vigtighed for Island, foranstaltede Rentekammeret

paa forventende Approbation Udgifterne anviste deels af den

islandske Jordebogskasse, deels af Zahlkassen, i det Hele til

et Belab af 501 Rbd. 19 Sk. — Da Kammeret derefter for-

langte Beretning af Forchhammer, indberettede denne, at O.

S. vel havde opfyldt det ham paalagte Hverv, idet han havde

indsendt PrcJver af forskjellige Mineralier og særlig af terra

puzzolana, men Prof. ønskede at sætte Prøverne af denne i

Forbindelse med Prøver af lignende Jordarter fra andre Dele

af Riget. I Aaret 1837 meldte han, at de nedsendte Prbver

af Puzzolana ikke havde Værd som saadanne, saa at der

enten maatte have fundet Feiltagelse Sted med de PrBver, der

f'dr vare blevne anstillede, eller at de senest nedsendte Prbver

vare af en anden Art Jord. Da Forchhammer imidlertid an-

saae Tilveiebringelsen af en god Vandbygningskalk af over-

maade stor Vigtighed for Landet, og cJnskede, at Omkostnin-

gerne paa denne Reise ikke skulde være spildte, havde han

optaget SpSrgsmaalet fra et mere almindeligt Standpunkt, men

denne Undersøgelse var endnu ikke tilendebragt. — Med Hen-

syn til en anden Gjenstand for O. S.. Reise, de i de saa-

kaldte Skagafjordsdale opdagede Brunkul, har Professor Forch-

hammer tilmeldt Rentekammeret, at Undersøgelserne have viist,

at disse Kul som saadanne ere meget brugbare, men at Lagene

ere for lidet mægtige og Beliggenheden ugunstig for en vir-

kelig Bearbeidelse. — Paa Grund heraf indstiller Rentekam-

meret de forhen anførte Udgifter til Approbation. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1842. B, Nr. 89.

Indbemeldte Udgift af 501 Rbd. 19 Sk., i Anled-

ning af en i Island anstillet Undersøgelse om terra

puzzolana m. m., ville Vi allernaad, have approberet.

— Kjbbenhavn den 2. Marts 1842.

5. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Fritagelse for at erlægge Mandtals-

bogs - Afgifter. Khavn den 5. Marts 1842. —
Isl. Copieb. 14, Nr. 867.

*
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Ved Udsættelserne til Regnskabet for Indtægterne af 1842.

Guldbringa og Kjose Syssel til 3-1. Juli 1838 er blandt an- ^^TT*.
det reist del Spbrgsmaal, om forhenværende Justitssecre-

tair Stephensen fremdeles kan tilkomme Fritagelse for at

yde Mandtalsbogsafgifter, Skat, Tiende og Gjavtold,

hvorfor han har vægret sig, paa Grund af at de verds-

lige Betjente i Island, ifblge allerh. Reskript af 7. Marts

1774, ere fritagne for at erlægge nysnævnte Afgifter.

Efter at Kammeret angaaende denne Sag har

brevvexlet med det danske Gancellie, skulde Man

tjenstl. melde Hr. Kammerherre Hoppe til behagelig

Underretning, samt videre Bekjendtgjbrelse saavel for

Secretair Stephensen som for Sysselmand Gudmundsen,

at uagtet allerhoistbemeldte Resolution ikke omtaler

Betjente som ere afskedigede, saa findes der dog, med

særdeles Hensyn til at han i sin otteaarige Ansættelse

som surnumerair Justitssecretair ikke oppebar nogen

Gage, ligesom der ved hans Entledigelse ikke forundtes

ham nogen Pension, Anledning til at indromme ham

indtil videre Fritagelse for at betale de omhandlede

Afgifter. — Rentekammeret den 5. Marts 1842.

Rentekammer-Skrivelse til den kongl. Stats- &. Marts.

gjelds-Direction, ang. den forrige islandske Tugt-

huskasses Pengebeholdninger. Khavn den 5. Marts

1842 1
. — Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 890.

Ved Rentekammeret beroe fdlgende til den for-

henværende Tugthuskasse i Island udstedte kongelige

Obligationer, nemlig:

Nr. 139 dat. 44. Febr. 4782, lydende paa 4 pCt. Rente,

stor 700 Rd. » Sk.

— 429* — 27.Nov. 4784 3688 — » —
— 549 — — — 142 — » —
— 437 — 22. Febr. 1794, 3Va °/o, 1648 — 64 V* —
— 674 — 22. April 4797 ..... 4260 — _»__ —

Tilsammen 7378 Rd. 61 V« Sk.

O Canc. Skriv. 29. Juli 1842.
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1842. Efter al Kammeret med Hensyn til disse Obliga-

6. Marts, tioner har ladet anstille en saavidt muligt noiagtig Un-

dersøgelse, er det befundet, at fornævnte Obligations

paalydende Summer, der maa antages at have været

Overskud af de Indtægter, som vare henlagte til det

daværende men ved allerh. Reskripter af 2. November

1814 og 3. Mai 1816 ophævede Tugthuus i Beikevig,

for hvilket havdes en særskilt Kasse under Benævnelse

af Tugthuskassen — Tid efter anden ere indbetalte i

den kongelige Kasse til Forrentning efter Foranstaltning

af Stiftamtmanden, som Bestyrer af Tugthuskassen.

Men det erfares tillige, at Stiftamtmanden sildigere, da

Tugthuskassen ikke kunde bestaae med sine ordinaire

Indtægter, har opsagt bemeldte Obligationer med Und-

tagelse af den Sidstnævnte, og ladet deres paalydende

Summer udbetale af den kongel. islandske Jordebogs-

kasse. Han har saaledes, efter en i Aaret 1806 her-

til indkommen Beretning, anviist Tugthuskassen af

Jordebogskassen 3118 Bd. 61 V« Sk., og til Dækning

af dette Belob opsagt Obligationen Nr. 437, lydende

paa 3V« pCt. Bente, stor 1618 Rd. 6lVaSk.

og desuden af de 4pCt. Bente bærende

Obligationer for et Belob af . . . 1500 — » —
Efter Indberetning i -1 807 ere ligele-

des udbetalte af Jordebogskassen

1000 Bd., og et lige Belob af sidst-

nævnte Obligationer opsagt. . . . 1000 — » —
Efter Indberetning i Aaret 1808 end-

videre ^1 000 — » —
Endeligen er, efter Islands Jordebogs-

kasse- Begnskab for Aaret 1810,

som det hedder „Resten" af den

islandske Tugthuskasses paa Ben-

ter inclestaaende Capitaler opsagt

og udbetalt af Jordebogsk. med . 1 000 — » —
Tilsammen 61 18 Bbd. 61 V« Sk.

Under disse Omstændigheder, og da det, ved
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Eftersyn af de islandske Jordebogskasse-Regnskaber for 1842.

Win Tid, er befundet, at Tugthuskassen har af Jordebogs- 5. Marts,

kassen erholdt Renter af nysnævnte Obligations-Summer,

indtil de bleve af rette Vedkommende opsagte og udbe-

talte, skjcJnner Kammeret ikke rettere, end at det raaa

være udenfor al Tvivl, al Tugthuskassen intet Krav

kan have paa den kongel. Kasse med Hensyn til disse

Obligationer, og at de derfor, og da Gjelden var af

den kongel. Kasse afgjort for end Slatsgjelden og

Pinantserne adskiltes, uden videre maa kunne udslet-

tes af Statsgjeldens Passiver. Hvad angaaer Obliga-

tionen Nr. 674, stor 4 260 Rd. og lydende paa 3 l
/a

pCt. Rente, da befindes det vel, at Stiftamtmanden

over sammes Udstedelse er meddelt Underretning ved

Kammerets Skrivelse af 14. April 1798, men derimod

sees det ikke, at Landfogden, som tillige var Regnskabs-

fører for Tugthuskassen, herfra er tillagt nogen Ordre

i s«»a Henseende. Derved kan det maaskee forklares,

at der ikke i Jordebogskasse-Regnskaberne findes be-

regnet Rente til Tugthuskassen af bemeldte Obligation,

og at denne ei heller nogensinde er nævnet i Regnska-

berne blandt de Obligationer, som tilharte Tugthus-

kassen. Det maa i(Ivrigt antages, at Stiftamtmanden

enten ikke har modtaget Kammerets forberorte Skri-

velse, eller at han har ladet upaaagtet, at en saadan Obli-

gation var udstedt, da han vist ellers i Aaret 1806, ved at

opsige den ene 3 1
/« Procents Obligation, tillige vilde

have opsagt den anden, istedetfor at opsige af Tugt-

huskassens Obligationer som gave 4 pCt. i Rente,

ligesom han da ei heller vilde have ladet Tugthus-

kassen paadrage sig Gjeld saalænge den kunde be-

staae ved egne Midler, hvorom nedenfor nærmere skal

blive bemærket. At man i Island ikke har haft Kund-

skab om Udstedelsen af meerbemeldte Obligation kan

endvidere sluttes deraf, at i Tugthuskasse-Regnskabet

for Aaret 4817, hvoraf en Gjenpart haves her ved

Kammeret, anfores under Beholdningen 4200 Rbd.,
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1842. som ifølge dette Collegii Skrivelse af 12. Marts 1796

5. Marts, kunde indbetales i Zahlkassen af Kjobmand Siincken-

" berg, hvilket Belob, med Tillæg af 60 Rd., som Siincken-

berg maatte erlægge i Rente fordi han ei i rette Tid

indbetalte bemeldte, til hans Factor i Island af Stift-

amtmanden levnede Penge af Tugthuskassens Behold-

ning — netop er den Sum, som Obligation blev ud-

stedt for. Uagtet hvad saaledes er bemærket, maa

Kammeret dog være af den Formening, at Tugthus-

kassens Tilgodehavende, ogsaa for denne Obligations

Vedkommende, kan ansees afgjort, og at med den kan for-

holdes paa samme Maade, som ovenfor er antydet i Hen-

seende til Tugthuskassens bvrige Obligationer. Ved

at gjennemgaae de islandske Jordebogskasse-Regnska-

ber er det nemlig befundet, at Tugthuskassen efter-

haanden har af Jordebogskassen erholdt flere Laan,

som ikke ere tilbagebetalte, saasom:

efter Stiftamtets Ordre af 24.

August 4 813 2230 Rd. 28 Sk. D. C
— af 20. Juni .4844 468 — 72 — —
— af 27. Okt. 484 4 6000 — » — —

tilsammen 8399 — 4 — —
'

~~ — — ¥ . .
——" - —

der blive at reducere efter For-

holdet 6:1 4399 Rd. 80 3/sSk.S&T.

efter Stiftamtets Ordre af 14.

Juni 1819 endvidere . ... 305 67 — —
og Tugthuskassens Gjeld til

Jordebogsk. udgjbr saaledes: 1705 Rd. 5

1

2
/a Sk.S.&T.

Efter denne Opgjorelse af Mellemværendet mellem

den kongel. Kasse og Tugthuskassen, samt da, ifolge

en lbselig Beregning, Rentebelbbet af deres gjensidige

Fordringer til hinanden vil, ved at lægges til Gapital-

gjelden, medfbre, at begge Kassers indbyrdes Debet

og Credit omtrentlig opgaae imod hinanden, skjbnner

Kammeret ei rettere, end at det, især ogsaa da Tugt-

huskassen forlængst er ophævet og over dens forrige

Indtægter disponeret paa anden Maade, vilde være
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det rigtigste ikke nu at gaae ind paa yderligere Un-

dersøgelse og Beregning, men at betragte Sagen som'

endeligen berigtiget, dog at de 305 Rbd. 67 Sk., som
ere udbetalte til Tugthuskassen af den islandske Jorde-

bogskasse i Aaret 1819, altsaa efter at Adskillelsen af

Statsgjeld og Finantser havde fundet Sted, maatte

refunderes Finantskassen af Statsgjeldskassen, med
Hensyn til at denne modtager Tugthuskassens Obliga-

tioner med samtlige vedhængende Renter.

I Overeensstemmelse med foranstaaende Bemærk-

ninger er Rentekammeret sindet at nedlægge allerund.

Forestilling om Ordningen af denne gamle Sag, men,

ligesom man under Dags Dalum har begjært Finants-

deputationens og det danske Cancellies Betænkning

for disse Autoritelers Vedkommende, saaledes udbeder

man sig ogsaa, forend videre foretages, herved tjenstl.

den kongel. Statsgjelds-Directions Yltringer over Sagen

behageligen meddeelte. — Rentekammeret den 5. Marts

4842.

Reskript til Conferentsraad Fog ni. FL, ang. io. Marti.

Bestyrelsen af den oprettede Livrente og For-

sorgelses - Anstalt m. v. Khavn den 10. Marts

1842. 1 — Efter at Livsforsikkrings - Anstalten, ifølge kgl.

Resol. af 25. Decbr. 1847, fra 1. Januar 1848 er gaaet over

til at blive et af Staten garanteret Institut under en af Kon-

gen udnævnt Bestyrelse, istedetfor, som i den oprindelige

Plan for samme bestemt , at være et privat Selskab
,
grundet

paa gjensidig Garanti af de paa Livstid Forsikkrede og under

en af disse valgt Bestyrelse, er der udarbeidet en ny modifi-

ceret Plan for denne Anstalts Virksomhed, hvilken Plan under

25. November 1847 er forsynet med kongel. Approbation og

findes i Depart. Tid. 1849, S. 113-123. Paa Grund heraf

er den ældre Plan for Livsforsikkrings-Anstalten her udeladt,

og kun Planen for Forsørgelses-Anstalten optagen. — Saavel Re-

skriptet, som den medfølgende „Plan for Forsørgelses-Anstalten
1 '

jevnf. kgl. Resol. 2. Marts 1842.
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1842. er med vedftiiede Tabeller udgivet 1842 (Bianco Lunos Bog-

10. Marts, trykkeri. 4*°). Planen alene findes tilfbletkgl. Resol. 2. Marts

- 1842 i Ny Coll. Tid. 1842, S. 267—263. Algreen-Ussings

Reskr. Saml. 1842, S. 77— 84, paa begge Steder uden Tabeller.

Her er saavel Reskriptet som Planen trykt efter det sidste

Optryk fra 1862 (Bianco Lunos Bogtrykkeri, 32 Sider 8"),

med de samme ledsagende Udvalg af Tabellerne.

Christian den Ottende åc. Vor synderlige Bevaa-

genhed! Efter Vor Finantsministers allerunderd. Fore-

stilling have vi allernaad. approberet vedfbiede Os

forelagte Plan til en ny Forsorgelses- Anstalt for Vort

Kongerige Danmark samt Vore Hertugdbmmer Slesvig,

Holsteen og Lauenborg. Denne Anstalt, som træder i

Virksomhed fra den 1. Mai d. A. at regne, under

Garanti af Vor Kasse, sættes under en egen Bestyrelse,

adskilt fra Vore Collegier og Departementer, og skal

der i samme altid findes i det mindste eet Medlem

af Vor Finantsbestyrelse samt tvende Mathematikere,

hvilke Sidste skulle være personlig ansvarlige for Rig-

tigheden af Policernes Beregning og af den nedenfor

nævnte Opgjbrelse af Anstaltens Status. Samtlige Med-

lemmer af Bestyrelsen udnævnes af Os, efter aller-

underd. Forestilling fra Vor Finantsminister. Idet Vi

nu herved paalægge Eder at bringe fornævnte Plan til

offentlig Kundskab ved Trykken, ville Vi tillige have

overdraget Eder Anstaltens fbrste Bestyrelse. Ligesom

det derfor paaligger Eder at varetage denne over-

eensstemmende med den approberede Plan, saaledes

ville Vi og herved have Eder befalet, at gjdre Anstal-

tens Midler frugtbringende ved Indkjbb af kongelige

4 pCt. Rente bærende Obligationer, hvilke blive at

indsætte paa Folium i de ifolge Plakaten af 4. April

1835 indrettede Indskrivnings -Protocoller under Vor

Direction for Statsgjelden og den synkende Fond, og

skal der hvert Aar til Os gjennem Vor Finantsminister

indsendes allerunderd. Beretning om Anstaltens Status,

hvoraf Resultaterne derpaa offentligen bekjendtgjores.
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Vi bemyndige Eder herved allernaad. til at constituere 1842.

det Personale og at træffe de Foranstaltninger, Forret- 10. Marts,

ningsgangen ved Anstalten maatte udkræve; men om
~"~~~s^m—'

den definitive Udnævnelse af Anstaltens Embedsmænd

ville I til sin Tid have at indsende Eders allerunderd.

Forslag, hvilket, saavel som Alt hvad I ellers maatte

have at andrage, vedkommende Anstalten, forelægges

Os ved Vor Finantsminister.

Skjondt Anstalten oprettes under Garanti af Vor

Finantskasse, ville Vi dog, saafremt Mortalitetsforhol-

dene i Tiden maatte have viist sig saaledes, at be-

meldte Garanti uden Skade for Anstaltens Sikkerhed

kunde undværes, modtage Eders allerunderd. Betænk-

ning om, hvorledes det da, med Deeltagernes Sam-

tykke, vil være at aflose.

Hvorefter 1 Eder allerunderd. have at rette. Be-

falende Eder Gud! — Skrevet i Vor Kongelige Besi-

dentsstad Kjobenhavn den 10. Marts 1842.

[Bilag].

Plan for Forsorgelses- Anstalten.

Den Adgang, som den almindelige Forsorgelses- 1

Anstalt af 1796 frembod til, under forskjellige Vilkaar,

at erhverve for sig selv eller for Andre en temporair

eller vedvarende Forsorgelse, har ikke kunnet afbe-

nyttes siden denne Anstalts Standsning i dens Virk-

somhed efter Pengevæsenets Forandring. Trangen til

en saadan Indretning er imidlertid vedbleven, og da

det ved anstillede Undersogelser er fundet, at den

ældre Indretning ikke hensigtssvarende kan sætles i

Gang igjen, oprettes herved en ny lignende Anstalt,

grundet paa senere Erfaringer og afpasset efter Tids-

forholdene.

1) Denne nye Anstalt, der træder i Virksomhed

XIi. It. 18
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1842. fra den 1. Mai d. A. at regne, fører
((
Navn af Livrente-

lO^Marts. g Forsbrgelses-Anstalten af J842 for Kongeriget Dan-

mark samt Hertugdommerne Slesvig, Holsteen og Lauen-

borg." — 2) Anstalten er fornemmelig bestemt for de

ovennævnte Landes Indvaanere. Forsaavidt andre Lan-

des Mortalitets-Forhold svare til de herværende, kunne

og Indvaanere derfra antages, saasom fra Norge, Sver-

rig, de russiske Provindser ved Ostersben, Preussen

og de tilgrændsende nordlydske Stater. — 3) Den paa-

tager sig fdlgende forskjellige Slags Forsorgeiser:

a) Simple Livrenter, som begynde fra den Dag,

de ere indkjbbte, og ophore med deres Dbd, for hvem

Livrenten er erhvervet. — b) Opsatte Livrenter, som

begynde efter Forlbbet af en bestemt Tidsfrist, men

fra den Tid af vedvare, indtil de Personer, for hvem

Livrenterne ere erhvervede, ved Ddden afgaae. —
c) Ophbrende (temporaire) Livrenter, der begynde at lbbe

fra Indkjdbsdagen, men igjen ophore efter Forlbbet af

en bestemt Tid, forsaavidt de Paagjeldende ikke, for

Udlbbet af denne Tid, ved Dbden ere afgaaede. —
d) Simple Overlevelses -Renter paa to forbundne Per-

soners Liv (Forsbrgeren og den Forsbrgede), hvilke

Renter begynde at lbbe fra Forsbrgerens Dbd, og ved-

vare indtil den Forsbrgedes Dbd. — e) Opsatte Over-

levelses-Renter paa to forbundne Personers Liv, som

begynde, naar den Forsbrgede har opnaaet en bestemt

Alder, fra Forsbrgerens Dbd og vedvare indtil den

Forsbrgedes Dbd. — f) Ophbrende Overlevelses-Renter

paa to forbundne Personers Liv, der begynde fra For-

sbrgerens Dbd, men ophore efter Forlbbet af en be-

stemt Tid, forsaavidt den Forsbrgede ikke for Udlbbet

af denne Tid ved Dbden er afgaaet.

Hvis Nogen maatte bnske enten at erhverve et

andet Slags Forsbrgelse eller blot at erholde en sær-

lig Modification af en af de omtalte Forsbrgelsesmaader,

er Anstalten ogsaa villig til at indgaae derpaa, forsaa-
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vidt det kan bestaae med dens Tarv. Reglerne for 1842.

Beregningen af Indskudssumraen for ethvert Slags For- 10^ Marts,

sørgelse findes angivne ved de i Forening med denne

Plan trykte Tabeller.

4) Simple og ophorende Livrenter (de i § 3 under a

& c opførte Forsorgeiser) kunne ikkun erhverves ved

contant Indbetaling af Indskudssummen ved Indtrædel-

sen. De øvrige (under b, d, e og f anførte) Livrenter

og Overlevelsesrenter kunne, foruden ved contant Ind-

betaling, endvidere erhverves ved en aarlig Præmie-

Betaling fra Forsorgerens Side, enten for Livstid eller

for et Tidsrum af et bestemt Antal Aar. Tabellerne,

med de vedføiede Regler for deres Brug, oplyse nær-

mere, hvad der i ethvert Tilfælde bliver at indskyde. N

Erhverves Forsørgelsen ved en aarlig Præmie-Betaling,

er det en Selvfølge, at Anstaltens Ret til at forlange

denne Præmie-Betaling ophorer med Forsørgerens Død,

samt at dens Forpligtelse til at udrede den betingede

Forsørgelse ved dette Dødsfald træder i Kraft. Skulde

den Forsørgede døe i Løbet af Præmie -Betalingen,

eller overhovedet førend han, efter de indgaaede Be-

tingelser, kan nyde Forsørgelsen, har Anstalten ingen

videre Fordring paa Præmie-Betaling fra Forsørgerens

Side, men de Præmier, som allerede maatte være be-

talte, hjemfalde til Anstalten. — 5) Anstaltens Betalings-

middel er Rigsbankpenge Sølvmønt, hvoraf 48V2 Rigs-

bankdaler gaae paa 1 Mark fiin Gøllnsk. Indbetalinger

til Anstalten erlægges til dens Kasse i Kjøbenhavn,

eller, paa Forlangende, for Anstaltens Regning til den

Kongelige Hovedkasse i Rendsborg eller til Central-

kassen i Ratzeborg. Anstaltens Udbetalinger kunne

derimod, til Deeltagernes Bekvemmelighed, for dens

Regning skee ved alle Amtstuer i Danmark og Hertug-

dømmerne. — 6) De Forsørgelser, Anstalten paatager

sig, maae i det mindste udgjøre 5 Rigsbankdaler aarlig,

og ved større Forsørgelser maa. Summen altid være

18*
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4842. delelig med 5 Rbd. Den hoieste Livrente for een og

10. Marts, samme Person, Anstalten kan paatage sig, bestem-
~

mes indtil videre til 800 Rbd. aarlig. Ved Overlevel-

ses-Renter af alle Slags vil Anstalten, ligeledes indtil

videre, paatage sig Forsorgeiser af indtil 1600 Rbd.

aarlig, som ere afhængige af een og samme Forsor-

gers Liv, paa den Maade, at det staaer til Forsorgeren

at bestemme, hvorledes den erhvervede Sum bliver

at fordele iblandt de navngivne Forsorgede, dog at ingen

af dem tildeles en storre Sum, end 600 Rbd. aarlig. —
7) For Personer af enhver Alder, fra Fodselen af til

70 Aar, kan erhverves Livrenter og Forsorgeiser af

alle de heromhandlede Slags. Personer over 70 Aar

ere derimod udelukkede og antages ved Overlevelses-

Renter ei beller som Forsor^ere. Ved Livrenter og

ved Overlevelsesrenter, med Hensyn til den Forsorgede,

regnes, naar den Paagjeldende er over 4 Aar for Mand-

kjon og 5 Aar for Qvindekjon, ikkun de virkelig fyldte

Aar; under denne Alder regnes det lobende Aar med.

Forsorgerens Alder regnes derimod ved Overlevelses-

renter saaledes, at naar den ikke med 6 Maaneder

overskyder et Aar, komme ikkun de virkelig oplevede

Aar i Betragtning; 6 Maaneder eller derover regnes

derimod for et fuldt Aar. — 8) Den, der attraaer at

erhverve en Livrente eller en Forsorgelse for sig selv

eller for Andre, indleverer derom til Anstaltens Be-

styrelse en skriftlig Begjæring, som indeholder den

eller de Vedkommendes fulde Navn, borgerlige Stilling,

Opholdssted og Alder. Alderen godtgjbres ved en i

lovlig Form udfærdiget Dbbeattest. Desuden maa der

allid, hvor Bestyrelsen, efter Forsorgeisens Natur, anseer

det nbdvendigt, indleveres den i den folgende § 9

omhandlede Sundhedsattest. — 9) Hvor Sundhedsattest

udfordres, maa den indrettes saaledes:

a) Attesten udfærdiges af en autoriseret Læge, der

som Huslæge kjender den Paagjeldendes Sundheds-
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Tilstand. Skulde den, der atlraaer en Forsorgelse, i 1842.

de sidste Aar ingen Huslæge have brugt, eller og 10. Marts.

Attesten, af en eller anden Grund, ikke kan udfærdiges

af Huslægen, da maa derom gives tilstrækkelig Op-

lysning i den indleverede Begjæring om Forsørgelse,

og Attesten maa da i dette Tilfælde udfærdiges af

Stedets Physikus eller Distriktslæge. — b) Attesten maa

indeholde Fblgende:

-I) en muligst fuldstændig og noiagtig Skildring af

den Vedkommendes Legems -Constitution; — 2) en

Forklaring om, hvorlænge Lægen har kjendt ham og

som saadan behandlet ham, om de Sygdomme, han i

den Tid har gjennemgaaet, og om de Folger for hans

Sundheds-Tilstand, disse Sygdomme have efterladt sig;

— 3) Lægens Erklæring, at han holder sig overbeviist

om, at den Vedkommende ikke har nogen Sygdom

eller noget Anlæg til Sygdom, som kan antages at med-

fbre en Forkortelse af hans Levetid; — 4) Lægens

Forsikkring, under Embedseed, at Attesten er udfær-

diget i Overeensstemmelse med Sandhed, og at deri

ikke er Noget fortiet med Hensyn til den Paagjælden-

- des Sundheds-Tilstand.

10) Naar en Begjæring, med de behbrige Bevis-

ligheder, indleveres, hvilket kan skee til enhver Tid,

vil Bestyrelsen, snarest muligt, og i det seneste inden

4 4 Dage, give Svar. Gaaer Bestyrelsen ind paa den

forlangte Livrente eller Forsbrgelse, maa den Paagjæl-

dende inden 14 Dage indbetale til Anstaltens Kasse

hele Indskudssummen, hvis denne paa eengang bliver

at erlægge, eller, hvor Indskudssummen afgjbres med
aarlige Præmiebetalinger, den fbrste Præmie, og forst,

naar dette er skeet, er han at ansee som Deeltager i

Anstalten. Bestyrelsen vil derpaa udfærdige, under-

skrive og udlevere til Vedkommende den fornbdne

Police for den erhvervede Livrente eller Forsbrgelse.

f
I de Tilfælde, hvor Forsbrgelsen erhverves ved Be-
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4842. taling af aarlige Præmier, bemærkes det udtrykkeligt i

10. Marts. Policen, at Anstaltens Forpligtelse til at udrede den

betingede Forsorgelse er bunden til at alle Præmier

betales til den rette Forfaldstid, da Forsorgeisen ellers,

hvor Præmiebetalingen ikke nøiagtig opfyldes, nedsættes

paa den i den følgende § 12 bestemte Maade. Saa-

snart derfor alle Præmier, som efter de indgaaede Be-

tingelser skulde erlægges, ere berigtigede, erholder

Policen en Paategning om, at den derefter ubetinget

er traadt i Kraft. — 11) Ligesom den første Præmie

betales forud, før Nogen betragtes som Deeltager i

Anstalten, saaledes berigtiges alle fremtidige Præmier

til den i Policen udtrykkelig angivne Forfaldsdag,

eller om Vedkommende Ønsker det, forinden. Lader

nogen Interessent den bestemte Forfaldstid forløbe,

uden at afgjøre sin Præmie, ansees det, uden at videre

Erindring derom tinder Sted, som om han havde af-

givet Erklæring at ville ophøre med Præmiebetalingen,

og hans Mellemværende med Anstalten afgjøres efter

den 42. §'s Bestemmelser. Dog vil Anstalten beholde

ham som Interessent under de forrige Betingelser,

hvis Præmien indbetales i det seneste inden 11

Dage efter Forfaldstiden, men Risicoen er hans egen

i Tilfælde af Dødsfald i Mellemtiden. — 12) De Deel-

tagere, der have erholdt Krav paa en opsat Livrente

eller paa en Overlevelsesrente, imod Betaling af aar-

lige Præmier, kunne til enhver Tid ophøre med denne

Præmiebetaling, ved at tilbagelevere den modtagne

Police. I dette Tilfælde bliver det, som de allerede

have indbetalt til Anstalten, efter Fradrag af hvad der

tilkommer Anstalten for den Risico, den har haft i

den forløbne Tid, at behandle som en Kapital, hvor-

for der tilgodeskrives dem ved Anstalten resp. en

Livrente eller en Overlevelsesrente, beregnet, efter

Tarifen, for Deeltagernes Alder, paa den Tid Præmie-

betalingen ophører, og hvorover ny Police udfærdiges.
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Paa samrae Maade ville de i § 11 omtalte Deeltagere, 1842,

som ikke til Forfaldstiden have afgjort den forfaldne 10. Marts.

Præmie, blive at betragte, som om de havde erklæret
*

at ville ophore med Præmiebetalingen, og den betingede

Livrente eller Forsorgelse bliver derefter nedsat i For-

hold til de allerede betalte Præmier. De trykte Regler

for Tabellernes Brug oplyse, ved Exempler, den Bereg-

ningsmaade, som herved vil blive fulgt. — 13) Alle

Betalinger fra Anstalten skee uden al Afkortning og

udredes i halvaarlige Terminer til hvert Aars 30. Juni

og31.Decbr., eller, saafremt Vedkommende bnske det,

i 4 Terminer, resp. til 31. Marts, 30. Juni, 30. Septbr.

og 31. Decbr., imod Indlevering af Leveattest, samt

imod Qvittering af den Vedkommende selv eller af

den, som dertil forsynes med fornoden Fuldmagt. Den

første Udbetaling af en erhvervet Livrente eller For-

sorgelse skeer ikkun pro rata efter den siden Rentens

eller Forsorgeisens Begyndelse forlobne Tid ; for In-

teressenter her i Staden modtages Leveattester, udstedte

af Mænd, der ere Anstaltens Bestyrelse bekjendte.

Andre Leveattester udstedes stedse af Ovrigheden paa

det Sted, hvor Deeltageren har sin stadige Bolig, og

er det en Ovrighed i et fremmed Land, der med-

deler Leveattesten, maa dens Underskrifter verificeres,

enten af det danske Gesandtskab eller af den nærmeste

danske Gonsul. Doer en Interessent, som halvaårlig

oppebærer sit Tilgodehavende, og behbrigt Beviis for

Dbdsfaldet er indleveret, vil Anstalten lade dette Til-

godehavende for det fulde Halvaar, hvori Dbdsfaldet

er indtruffet, anvise til hans Bo i den paafblgende Termin,

imod at den vedkommende Police tilbageleveres. I

Lighed hermed, og under de samme Betingelser, vil

Livrenten eller Forsbrgelsen for et fuldt Fjerdingaar

for den Deeltager, der qvartaliter har oppebaaret sit

Tilgodehavende, ved indtræffende Dbdsfald blive an-

viist den Afdbdes Bo til den næstpaafblgende Termin.
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1842. Dbdsfald her i Landet bevises ved Udskrift af Kirke-

10. Marts, bogen paa det Sted, hvor Begravelsen er skeet, men
^^^-^

for Dbdsfald i Udlandet maa tilveiebringes Attest fra

Stedets Ovrighed, verificeret af det danske Gesandt-

skab eller den nærmeste danske Consul. — 14) Den

meddelte Police er ugyldig, saavel hvis det maatte

befindes, at Nogen ved en urigtig Angivelse af sin

Alder har erhvervet en hbiere Livrente eller Forsorgelse,

end der ellers kunde tilstaaes ham, som og overhovedet,

hvis det oplyses at der paa nogensomhelst Maade, til

Anstaltens Skade, har fundet et Bedrageri Sted. Ved

Overlevelsesrenter vil fremdeles, saafremt Forsorgeren

. kommer af Dage ved en tilregnelig Handling af en

Anden, som har Interesse ved Fbrsbrgerens Dbd, Policen

blive ugyldig for denne Andens Vedkommende. Bliver en

Police paa den ene eller paa den anden Maade ugyldig,

hjemfalder det allerede betalte Indskud derved til Anstal-

ten. Skulde ved Overlevelsesrenter en Forsorger enten

falde i Duel eller miste Livet ifolge overgaaet Dom, eller

tage sig selv af Dage, vil Anstalten indromme de ellers til

Forsørgelse Berettigede Alt hvad der kan tilkomme dem,

efter den Værdi, Policen har til den Tid Dbdsfaldet

indtræffer, beregnet efter Forsbrgerens og de Forsor-

gedes daværende Alder, hvorom Reglerne for Tabel-

lernes Brug give nærmere Oplysning. — 15) Til Be-

tryggelse for Forsorgerne om, at de for Andre erhvervede

Forsbrgelser ikke skulle faae en anden Anvendelse,

end den, de have paatænkt, bestemmes det udtrykke-

lig, at enhver Disposition, den Forsbrgede maatte gjbre

over den for ham anskaffede Forsbrgelse, er ugyldig

og ikke vil blive anerkjendt af Anstalten. — 16) Alle

Livrenter eller Overlevelsesrenter, som udbetales fra

Anstalten, være sig til Landets egne lndvaanere eller

til Udlændinge, ere bestandig befriede for alle ordinaire

og extraordinaire Skatter og Afgifter, saavel i Freds-

som i Krigstider. Ei heller kunne disse Renter belæg-
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ges med Arrest og Execution, eller være underkastede 1842.

Immission af Creditorer, Confiscalion eller nogetsom- 10. Marts,

helst Beslag. — 47) Den Deeltager, som i Labet af den

i den følgende § '1 8 omtalte Revisions-Periode af 5

Aar hverken hæver den ham tilkommende Livrente

eller Forsorgelse eller indsender den fornodne Leve-

attest, ansees ved Revisionen som bortdod og udslettes

af Anstaltens Boger. Den, som ved at foretage en

lang Reise maatte befrygte at komme i dette Tilfælde,

kan forebygge Tabet af sin Livrente eller Forsorgelse,

naar han derom betids henvender sig til Bestyrelsen

og erholder dens Forsikkring om, at hans Tilgodehavende

ikke skal gaae tabt for ham i et længere, nærmere be-

stemt Tidsrum. Af forfaldne, men ikke til rette Tid

oppebaarne Livrenter og Forsorgeiser tilstaaer Anstal-

ten ingen Renter. — 48) Til stbrre Garanti for Anstal-

ten vil, efter 5 Aars Forlob, og for Fremtiden hvert

5. Aar, blive foretagen en Revision af Tabellerne ved

at sammenligne dem med den Dodelighed, Anstalten

selv har havt Erfaring om blandt dens egne Deeltagere.

Paa disse Revisioners Udfald vil det beroe, om og hvor-

vidt en Wodification af Indskudssummerne vil finde Sted

for siden indtrædende nye Interessenter. — 19) Uden-

for de i Tabellerne opførte Indskudssummer og Præmier,

have Deeltagerne aldeles intet Tillæg at gjore for Ad-

ministrations-Omkostninger. Ved Beregningen over Ind-

skudssummerne og Præmierne er den Forudsætning, at

de til Anstalten indkomne Summer kunne anbringes

til en aarlig Rente af 3Va pCt., lagt til Grund. Skulde

denne Rentefod i Tiden ikke kunne antages som Basis,

vil dog den Modification i Indskuds-Tarifen, som deraf

maatte blive en Folge, ikke have nogen Indflydelse

paa de ældre indtil den Tid antagne Deeltagere. —
20) Skulde, ved Overlevelsesrenter, den Forsørgede doe
for Forsorgeren, onskes Underretning derom snarest

muligt meddelt Anstalten af den Afdødes Omgivelser,
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4842. for at Anstaltens Risico til enhver Tid noiagtig kan

10. Marts, udfindes. 1

l
) Ved Kgl. Resol. af 29. Febr. 1844 er approberet: at Liv-

rente- og Forsørgelses-Anstalten kan paatage sig Forsor-

geiser med Livrenter indtil 1000 Rbd. og ved Overlevelses-

renter indtil 2000 Rbd. paa een og samme Forsorgers Liv,

dog at der ikke tildeles Nogen blandt de saaledes af en

Enkelt Forsørgede en større Sum end 1000 Rbd.; — at

Directionen indlader sig paa saadanne Begjæringer, ved

hvilke en Person ønskes tilsikkret en Sum udbetalt, dersom

han oplever en bestemt Alder, mod derfor at betale enten

en Sum een Gang for alle, eller en aarlig Præmie i et

bestemt Antal Aar, hvilke Forsikkringer dog ikke maae

overstige 1000 Rbd. 5 — at naar Opgjørelse ved Livrente-

og Forsørgelses-Anstalten skal skee med en udtraadt In-

teressent, saaledes, som Planens § 12 indeholder, der da

ikkun tilgodeskrives ham en saadan Forsorgelse, som er

delelig med 5, overeensstemmende med Planens § 6, hvor-

imod Resten af hans Tilgodehavende contant udbetales

ham, saafremt han ikke vil tilskyde hvad der udkræves

til en ny med 5 delelig Forsørgelse. —

\
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I. Tabel for simple Livrenter, som viser, hvor- 1842.

mange Rd. man skal betale een Gang for alle, for at 10. Marts,
erholde en Livrente af 100 Rd. aarlig, saalænge man lever.

For Mandfolk. For Fruentimmer.
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1842.

10. Marts.

For Mandfolk.
I

II. Tabel for ophørende Livrenter, som viser,

hvormange Rd. man skal betale een Gang for alle, for

i et vist Antal Aar at erholde en Livrente af -100 Ud. aarlig.

Det Antal Aar, Livrenten skal vedvare.

2
< 5 10 15 20 25 30

—

35 40 45 50 55 60 65

5 451 820 1121 1361 1549 1698 1816 1908 1981 2038 2080 2110 2131

10 453 823 1118 1350 1533 1678 1792 1681 1951 2003 2040 2066
15 451 811 1094 1318 1494 1633 1743 1828 1891 1936 1968
20 445 795 1072 1290 1462 1597 1702 1781 1837 1876

25 445 796 1074 1293 1465 1598 1698 1769 1818

30 446 798 1075 1293 1462 1589 1680 1742

35 446 796 1072 1286 1446 1561 1640
40 445 794 1065 1268 1414 1514

45 444 789 1047 1232 1359

50 440 768 1004 1166

55 430 740 953
60 420 716

65 411

For Mandfolk.

III. Tabel for opsatte Livrenter, som viser, hvor-

mange Rd. man skal betale een Gang for alle, for efter et

vist Antal Aars Forlob at erholde en Livrente af 400 Rd.

aarlig, saalænge man lever.

Det Antal Aar, som skal forlobe inden Livrenten begynder.

Alde
mø

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

1705 1336 1035 796 607 458 340 248 175 118 76 46 25

10 1643 1273 978 746 563 418 304 215 145 93 56 31

15 1554 1194 911 687 511 372 262 177 114 69 37

20 1477 1127 850 632 460 324 220 141 85 46

25 1432 1081 803 584 412 279 179 108 59
30 1371 1018 741 523 354 228 137 74

35 1288 938 662 448 283 173 94

40 1188 838 567 365 219 119

45 1066 721 464 278 151

50 919 591 355 193
55 775 466 253
60
65

638
490

347
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For Fruentimmer.

285

IV. Tabel for ophor en d e Livre n t e r, som viser, hvor-

mange Rd. man skal betale een Gang for alle, for i et

vist Antal Aar at erholde en Livrente af 100 Rd. aarlig.

1842.

10. Marts.

Det Antal Aar, Livrenten skal vedvare.

< c 4 A1U JO OU oO ty) 40 OU OO finOU 00

5 451 821 1123 1366 1563 1721 1847 1947 2027 2090 2140 2178 2206

10 450 822 1123 1365 1559 1715 1839 1937 2015 2076 2123 2157

15 451 815 1109 1345 1533 1683 1803 1897 1971 2028 2070

20 450 813 1104 1337 1523 1670 1787 1878 1948 2000
25 450 811 1100 1330 1513 1657 1771 1858 1922

30 449 808 1094 1320 1500 1641 1749 1829

35 448 804 1087 1311 1486 1621 1721

40 447 802 1083 1304 1473 1598

45 447 800 1078 1291 1448
50 446 796 1064 1263
55 443 782 1033
GO 438 761
65 428

For Fruentimmer.

V. Tabel for opsatte Li vren ter, som viser, hvormange

Rd. man skal betale een Gang for alle, for efter et vist

Antal Aars Forlob at erholde en Livrente af 100 Bd. aarlig,

saalænge man lever.

5
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45
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55
60
65

Det Antal Aar, som skal forlibe inden Livrenten begynder.

5
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1842.

10. Marts.

For Mandfolk.

VI. Tabel for opsatte Livrenter, som viser,

hvormange Rd. man skal betale aarlig i 5, 10 eller

20 Aar som Præmie, for efter et vist Antal Aars

Forlob at erholde en Livrente af 4 00 Rd. aarlig,

saalænge man lever.
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begynder.

10

5

10

15

20
25

30
35

40
45

50
55
60
65

370
355
337
324
314
301

2§3
261

234
204
175

145

114

290
275
259
247
237
223
206
184

158
131

105
79

15 20 25

225
212
198
187

176

162
145

125

102
79
57

173
161

149

139

128
115

98
80
61

43

5

10

fl«
I 120

25

5<30
35
40
45

50

5 160 124 95
10 152 116 89
15 144 110 83
20 138 104 78
25 133 99 72
30 125 91 64
35 115 81 55
40 103 70 45
45 89 57 34
50 75 45 24
55 61 33

60 47

132

122
111

101

91

78
63
48
33

30 35 '40 45

99
90
81

71

61

50
38
26

74

66

57
48
39

30
21

54
46

38
31

24

16

38

31

25
19

13

50 55 60 65

26

20
15

10

17

12

8

10

7

73
67
62
56
51
43
35

27
19

57
54
51

48
44
40
34

28
22
16

44
41

38

35

31

27

22
17

12

55
50
45
40
34

28
21

15

41

36
32
27
22
17

12

30
26
21

17

13

9

21

17

14

10
7

33

30

28
25

21

17

13

9

24

22
19

17

14

10
7

18 13

16

13

11

8
6

11

8

6
4

14

11

8
6

9

7
4

5

4

9
7

5

3

5

4

3

3

2



Plan for Forsorgelses-Anstalt. 287

For Fruentimmer. 1842.

VII. Tabel for opsatte Livrenter, som viser,
,0, Marts,

hvormange Rd. raan skal betale aarlig i 5, 10 eller

210 Aar som Præmie, for efter et vist Antal Aars

ForlcSb at erholde en Livrente af -100 Rd. aarlig,

saalænge man lever.

QJ

•"C

Det Antal Aar, som skal fortøbe inden Livrenten
begynder.

10 15 20 25 30 35

a

10

15

20
25

30
35

40

45

50
55

60
65

5

10

15

20
25

30
35
40
45

50

390
379

365
354
341

326
310
291

269
242
210
176
140

310
299
286
275
262
248
232
214
192
165

135

104

5 170 134

10 164 129

15 158 123
20 152 117

25 145 110
30 138 103
35 129 95
40 119 85
45 107 73
50 92 60
55 76 45
60 60

244
234
222
211

199

186

170

152
131
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80

191
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1842. VIII. Tabel for Overlevelse s renter, som viser,

10. Marts, hvormange Rd. et Mandfolk skal betale een Gang for

alle for efter hans Dbd at forskaffe et Fruentimmer

400 Rd. aarlig, saalænge hun lever.

Forsørgerens Alder.
11/

W Q 1 O in 1 ^10 Od Zo oU oo 4U 40 ^nOU OO finDU DO (U

5 372 411 478 540 568 610 672 751 850 979 1112 1239 1385 1526
10 349 385 451 511 537 578 638 715 813 941 1072 1198 1344 1484

15 321 355 416 472 497 534 592 666 761 886 1014 1137 1279 1417

20 297 327 385 439 461 496 551 623 716 839 965 1086 1227 1364
25 272 300 354 404 422 454 506 576 666 786 911 1031 im 1306
30 246 271 321 367 382 410 457 522 609 726 849 967 1105 1239

35 219 241 288 330 341 363 405 465 547 659 779 894 1030 1163
40 191 211 254 292 299 317 352 405 480 587 701 814 948 1079
45 163 180 219 253 257 270 298 342 408 506 613 720 850 979
50 133 148 183 213 214 222 243 279 334 420 516 613 736 859
55 104 115 146 173 172 176 191 217 260 331 414 498 608 722

' 60 78 86 111 134 133 135 144 162 193 250 316 385 479 580
65 56 60 80 99 98 98 103 115 136 178 228 281 357 440
70 38 39 54 70 69 68 71 77 90 120 156 193 250 315

IX. Tabel for Overlevelsesrenter, som viser,

hvormange Rd. den samme Forsbrgelse vil koste aarlig,

hvis man vil betale den i aarlige Præmier,

saalænge begge Personer leve.

Den

For-

sargedes Alder.

Forscirgerens Alder •

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

5 19 22 26 31 33 36 41 49 59 74 94 117 152 198

10 18 21 25 29 31 34 39 46 56 71 90 113 147 192

15 17 19 24 28 29 32 37 44 54 68 87 109 142 185

20 16 18 22 26 28 30 35 41 51 65 83 105 137 179

25 15 17 21 24 26 28 32 39 48 61 79 100 131 172

30 14 16 19 23 24 26 30 35 44 57 74 94 12d 164

35 13 14 18 21 22 23 27 32 40 53 69 88 116 155

40 12 13 16 19 20 21 24 28 36 47 62 80 107 144

45 10 12 15 17 '18 19 21 25 31 41 55 72 97 131

50 9 10 13 15 15 16 18 21 26 36 48 62 85 116

55 8 9 Ti 14 14 14 15 18 22 30 40 53 7:; 100

60 7 7 10 12 12 12 13 14 18 24 33 43 60 83

65 5 6 8 10 10 10 10 12 14 19 26 34 48 67

70 4 5 6 8 8 8 8 9 11 15 21 27 38 53

I
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X. Tabel for Overlevelses renter, som viser, 1842.

hvormange Rd. et Fruentimmer skal betale een Gang 10._Marts

for alle for efter hendes Dod at forskaffe et Mandfolk

100 Rd. aarlig, saalænge han lever.

SS,

« o <O to

5

10

15

20
25

30
35

40
45

50
55
60
65

70

Forscirgerens Alder.

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

282 298 346 377 412 457 510 568 643 740 864
260 275 320 348 380 422 472 528 600 694 815

344 381237 248 290 315

215
199

180

159

136

114

91

71

54

39
27

225 263 285
207 243 262
1 86 220 237
164

140

116

92
71

53

37
24

195

168

141

113

89

49

34

255

209 224

180

151

122

96
73

53
36

310 344 386 435 500 586
284 314 352 397 458 542 653

161

129

102

78
56
38

281

246 274 307 356 428 528
193 210 232

175

140

110

84
61

42

428 480 548 638 755

314 354 41,0 489 596

153

119

91

66
46

259

192211
166

128

97

69

47

243

1 89
143

106

75

51

299 362 453
295

126

87
58

>98

374

229 294
172 223

164

113
74

1006
954
68S 1039

828
782
723
650
566
476

3£0
294
219
152

100

1166

1110 1273

976
929
868
791
701

600
491

388
297
212
142

1332

1197

1129
1083

1022

942
848
738
616
500
393
289
201

XI. Tabel for Overie velsesrenter, som viser,

hvormange Rd. den samme Forsbrgelse vil kosle aarlig,

hvis man vil betale den i aarlige Præmier, saalænge

begge Personer leve.

5

10

15

20
25
30
35

40
45
50
55

60
65
70

Forsørgerens Alder.

5 10

!

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

15 16 19 21 23 26 30 35 41 51 64
i

84 112 152
14 15 18 19 22 24 28 33 39 48 6i 80 107 146
13 14 16 18 20 23 26 30 36 45 58 76 102 139
12 13 15 17 19 21 24 28 34 42

— —

DO 72 98 134
11 12 14 16 17 19 22 26 31 39 51 68 93 128
11 11 13 15 16 18 20 23 28 36 47 63 87 121
10 10 12 13 14 16 18 21 25 32 42 57 80 112
9 11 12 13 14 16 18 22 27 37 51 71 102
8 8 10 11 12 13 14 16 18 23 32 44 63 90
7 7 9 9 10 11 12 13 15 19 26 37 53 78
6 6 8 8 9 10 10 11 13 16 22 31 45 66
5 5 7 7 8 8 9 10 10 13 17 25 36 55
4 4 6 6 7 7 8 9 10 13 19 29 44
4 3 4 O 5 6 6 6 7 8 10 14 22 34

xii, n. 19
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4842. XII. Tabel for Overlevelsesrenter, som viser,

10. Marts, hvormange Rd. et Mandfolk skal betale een Gang for

alle for efter hans Dod at forskaffe et andet Mandfolk

400 Rd. aarlig, saalænge han lever.

i!.
<«o® Forsdrgerens Alder.

o o <
O w

pø

5 10,
a mø

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

5 332 367 429 487 511 549 606 680" 775 900 1029 1153 1297 1437

10 307 339 398 453 475 511 565 637 729 851 977 1098 1239 1377

15 278 307 362 413 432 465 516 584 672 789 910 1027 1164 1297

20 253 279 330 377 393 422 469 534 618 732 850 964 1098 1228

25 232 256 304 348 362 388 432 493 575 687 804 918 1051 1182

30 209 231 276 317 327 348 388 444 522 630 745 857 990 1120

35 184 203 244 28

1

288 305 339 389 460 563 673 781 911 1040

40 157 173 211 245 249 261 288 330 393 487 590 692 817 942
45 130 143 177 207 208 216 237 271 324 407 499 593 710 829
50 103 11 142 168 168 173 187 213 255 324 401 485 590 700
55 79 86 111 134 133 135 145 163 195 251 317 385 477 575

60 59 64 85 104 103 103 109 122 144 189 241 296 374 460

65 42 44 60 76 75 75 78 85 100 133 172 213 274 344

70 28 28 40 54 53 52 53 58 66 89 117 145 191 244

XIII. Tabel for Overlevelsesrenter, som viser,

hvormange Rd. den samme Forsbrgelse vil koste aarlig,

hvis man vil betale den i aarlige Præmier,

saalænge begge Personer leve.

O £ u
Tt. ~- aj

v -~

ri fcC-

Q «

Forsdrgerens Alder.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
j

—

60 65 70

5 18 20 24 28 30 33 38 45 54 69 87 110 145 187

10 17 19 23 27 28 31 36 42 51 66 84 105 137 179

15 16 18 21 25 27 29 33 40 49 62 80 100 131 171

20 15 16 20 24 25 27 31 37 46 59 76 96 126 165

25 14 15 19 22 23 25 29 34 43 55 72 91 120 159

30 13 14 17 20 21 23 26 31 39 51 66 85 113 150

35 11 13 16 19 19 21 23 28 35 46 61 78 104 140

40 10 11 14 17 17 18 21 24 31 41 54 70 94 127

45 9 10 13 15 15 16 18 21 26 35 47 61 83 113

50 8 9 11 14 14 14 15 18 22 30 40 53 72 99

55 7 7 10 12 12 12 13 15 18 25 34 44 61 84

60 6 6 8 10 10 10 11 12 15 20 28 36 51 70

65 5 5 7 9 9 9 9 10 12 16 22 29 40 57

70 4 4 5 7 7 7 7 8 9 13 17 25 36
# .

44
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XIV. Tabel for Overie vel s os ren ter, som viser, 4842.

hvormange Rd. et Fruentimmer skal betale een Gang 10« Marts,

for alle for efter hendes Dod at forskaffe et andet

Fruentimmer 400 Rd. aarlig, saalænge hun lever.

o » Forsørgerens Alder.

Den

1
sorge

Ald(

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

5 315 335 388 423 463 512 569 633 712 815 944 1090 1253 1420

10 296 3l3 364 397 434 481 537 599 677 778 905 1050 1211 1378
15 272 287 334 364 398 442 495 554 630 727 851 992 1150 1313

20 252 265 308 335 366 407 457 514 587 682 804 943 1099 1261

25 231 242 283 306 333 370 416 469 539 632 752 889 1043 1204

30 210 219 256 276 299 332 373 421 487 575 692 827 979 1138
35 187 195 229 247 266 293 328 370 430 513 625 756 906 1063
40 165 171 203 217 233 255 284 319 371 447 552 678 825 980
45 141 145 175 187 200 217 240 267 310 375 471 590 730 881
50 117 120 145 156 166 180 197 217 249 303 385 492 622 765
55 93 94 116 125 132 143 156 169 192 232 299 389 504 635
60 71 70 89 95 101 110 119 127 142 170 221 292 388 503
65 52 49 65 69 74 80 87 92 100 118 154 206 281 375
70 36 33 44 48 51 55 60 63 68 79 102 137 191 263

XV. Tabel for Overie velsesrenter, som viser,

hvormange Rd. den samme Forsorgelse vil koste aarlig,

hvis man vil betale den i aarlige Præmier,

saalænge begge Personer leve.

-g fe

^^^^^^^^^^^

Forsdrge remi Alder.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

5 16 17 20 23 25 28 33 38 45 55 70 90 120 162
10 15 16 19 21 24 27 31 36 43 53 67 87 116 157
15 14 15 18 20 22 25 29 34 41 50 64 83 111 151
20 13 14 17 19 21 24 27 32 38 47 61 80 107 146
25 13 13 16 17 19 22 25 29 35 44 57 76 102 140
30 12 12 15 16 18 20 23 27 32 41 53 71 96 133
35 11 11 14 15 16 18 21 24 29 37 48 65 90 125
40 10 10 12 13 15 16 18 21 25 32 43 59 82 115
45 9 9 11 12 13 14 16 18 22 28 38 52 73 104
50 8 8 10 11 12 13 14 16 18 23 32 44 64 92
55 7 7 9 9 10 11 12 13 15 19 26 37 54 78
60 6 6 7 8 9 9 10 12 12 15 21 30 44 65
65 5 5 6 7 7 8 9 9 10 12 16 23 34 52
70 4 4 5 6 C 6 7 7 8 9 13 18 27 41

19*
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1842. Anra. De foregaaende Tabeller ere nærmest be-

lo. Marts, stemte til at tilveiebringe en Oversigt over Priserne
~~

paa de forskjellige Slags Livrenter og Forsorgeiser; de

angive derfor stedse Priserne kun i hele Rd., og ere

i Henseende til Alderen, med Undtagelse af den fdrste

Tabel, kun beregnede for hvert 5. Aar. Ved Anstal-

ten vil naturligviis Storreisen af Indskud og Præmie

stedse blive noiagtig beregnet efter fuldstændige Tabel-

ler, saaledes som det udforligen er forklaret ved den

oprindelige Udgave af Planen. For opsatte og op-

hbrende Overlevelsesrenter ere ingen særegne Tabeller

tilfdiede, da disse vilde blive for vidtloftige; Priserne

paa disse Renter, der altid ere billigere end Priserne

paa simple Overlevelsesrenter, kunne derimod stedse

erfares ved Anstalten.

Blanquet til en Helbredsattest.

Declaration.

Jeg Undertegnede erklærer herved, at de Forplig-

telser, som Livrente- og Forsorgelses-Anstalten paatager

sig i Henhold til nedenstaaende, af min Huslæge Hr.

N. N. udstedte Helbredsattest maae ansees som op-

bflrte og ugyldige, dersom det viser sig, at den af mig

til ham i denne Anledning afgivne Forklaring ikke

stemmer med Sandheden, eller at vitterlig Fordblgelse af

Noget, der kunde tjene ham til Oplysning om min

Helbredstilstand, har fundet Sted; hvilket ligeledes

bliver Fblgen, hvis den omtalte Afvigelse fra Sand-

heden eller vitterlige Fordolgelse viser sig med Hensyn

til de yderligere Oplysninger angaaende min Helbreds-

tilstand, som Anstaltens Læge maatte forlange af mig.

den 48

De Hrr. Læger anmodes om at udstede Helbreds-

attesterne saaledes, at deri enten indeholdes en saa

bestemt og fuldstændig Besvarelse af nedenstaaende

Spbrgsmaal, som muligt, eller, hvis vedkommende



*
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Læge maatte foretrække at give en fri og sammen- 1842.

hængende Fremstilling af Personens Helbredstilstand, 10. Marts,

denne da indrettes saaledes, at alle nedenstaaende "
""""^

Punkter deri blive omtalte, og saa fuldstændigt som

muligt oplyste.

Helbredsattest. 1

for N. N. i N. N. Den Paagjældendes fulde Navn, Al-

der, Gharakteer, Kald, Bestilling og Opholdssted onskes

opgivet paa dette Sted.

Spbrgsmaal:

1) Hvorledes er den Paagjældendes Legemsbyg-

ning? (Er der Noget at bemærke ved Stbrrelsen, Fyl-

digheden, Muskel- og Knokkelsystemet, eller ved Brystets,

Skulderbladenes og Halsens Bygning?) — 2) Er den

Paagjældende blodrig (fuldblodig, plethorisk) eller blod-

arm (anæmisk)? Er der noget Sygeligt ved Hudens

eller Haarets Beskaffenhed? — ved Ansigtets Farve

og Udtryk — eller ved Temperamentet? — 3) Hvor-

ledes ere Kræfterne og Udholdenheden? — 4) Hvor-

ledes er: Aandedrættet, Stemmen, Hjerteslaget, Pulsen,

Fordoielsen og .de ovrige Funktioner, navnligen Afson-

dringerne og Udsondringerne (Se- og Excretioner) (hos

Fruentimmer: Menstruationen)? En nbiagtig stetbosko-

pisk Undersbgelse bor, om muligt, tilfbies; mangler

den, antages det at vedkommende Læge Intet har imod

at den anstilles af Anstaltens Læge. — 5) I hvor

lang Tid har De kjendt den Paagjældende? — 6) I

hvor lang Tid har de været N. N's. Huslæge? —
7) Naar saae De N. N. sidst og naar har De sidst er-

kyndiget Dem om N. N's. Befindende? — 8) For hvilke

Sygdomme, sygelige Tilfælde, Sinds- eller Legems-

') Det er en Selvfblge, at Enhver, som i Henhold til Decla-

rationen dertil finder sig foranlediget, kan vedlægge Hel-

bredsattesten en selvforfattet Skildring af sin Helbreds- *

tilstand og Constitution.
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1842. Svagheder har De behandlet N. N., og til hvilken Tid

10. Marts, fandt denne Behandling Sted? — 9) Hvorledes har

^"^""^den Paagjældende overstaaet disse Tilfælde, og hvilke

Folger have de efterladt sig? — 10) Blev der anvendt

nogensomhelst Blodudlb'mmelse (prophylaktisk eller cu-

rativ), Badekur, Brbndkur eller andre længevarende

eller indgribende Kure, og hvorfor? — 11) Har den

Paagjeldende, udenfor Deres Behandling eller for De

blev sammes Læge, lidt af nogen Sinds- eller Legems-

Svaghed, Sygdom eller betydelig Læsion, og af hvilke?

— 12) Lider den Paagjældende af, eller har N. N.

lidt af nogen Gebrækkelighed, organisk Sygdom eller

legemlig Feil overhovedet, og er noget heraf medfo'dt?

— 13) Findes der nogen arvelig eller dog hyppig

forekommende Sygdom i den Paagjældendes Familie,

og findes der hos den Paagjældende selv nogen Til-

bbielighed dertil? — 14) Anseer De den Paagjældende

for Oieblikket for at være fri for saadanne Sygdomme

eller Sygdomsanlæg, som kunne have skadelige Folger

for N. N's Helbred, eller vel endog bidrage til at for-

korte N. N's Liv? — 15) Hvorledes er den Paagjæl-

dendes ydre Forhold, Beskjæftigelser og Levemaade,

forsaavidt disse Betingelser have Indflydelse paa Sund-

heden? fbrer N. N. et meget stillesiddende eller et

meget bevæget Liv, et regelmæssigt (ordentligt) Levnet

eller ikke? — 16) Hvilke Omstændigheder kjender De

ibvrigt, som kunne være af Betydning ved Bedbmmel-

sen af den Paagjældendes Helbredstilstand og Consti-

tution? (Ved Attester for gifte Koner eller Mbdre maa

desforuden tilfbies: hvormange Bbrn de have fbdt, om

Fbdsleme og Barselsengene have været lette eller be-

sværlige, hvori Besværligheden bestod; om de selv

' have ammet, og om de for Oieblikket ere svangre.) —
17) Er De i Slægtskab med den Paagjældende, og

hvor nær?

Ovenstaaende har jeg nedskrevet ganske efter

min Overbeviisning og Eed som Læge, og forsik-
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krer jeg, Intet at have fordulgt med Hensyn til Ved- 1842.

kommendes tidligere eller nærværende Helbredstilstand. 10. Marts.

den (Datum.)

Med Hensyn til Lægeattestens ovrige Beskaffenhed,

da er derved at bemærke:

Den maa være udstedt af en autoriseret Læge,

som er den Paagjældendes Huslæge (o: Den, til hvem

han i paakommende Sygdomstilfælde pleier at hen-

vende sig). Saafremt man ikke allerede ved Anstalten

er i Besiddelse af en Attest eller anden Udfærdigelse

fra vedkommende Læge med hans fidimerede Under-

skrift, maa, om forlanges, hans Navn og Qvalification

som Læge nolarialiter attesteres, og denne Attest, for-

saavidt den udstedes i Udlandet, verificeres af det

derværende danske Gesandtskab eller nærmeste dan-

ske Consul. Naar Vedkommende i det sidste Aar ikke

for sig og sin Familie har haft nogen Huslæge, eller

denne er dod, eller Attestens Udstedelse af Huslægen

af andre Grunde er umulig — Noget, der dog udtryk-

kelig bor anmærkes og, om forobdent gjtires, bevises

— kan Attesten undtagelsesviis udstedes af en

anden autoriseret Læge.

Anmærkning. Dersom Nogen, af en eller anden

Grund, maatte foretrække, umiddelbart til Anstaltens

Læge, samtidig med Helbredsattestens Indsendelse, at

meddele fornoden Underretning om en eller anden

stedfindende eller overstaaet Sygdom, er Saadant til-

ladt, uden at nogen Bemærkning derom paa Helbreds-

attesten eller i Declarationen er nbdvendig.

Denne Helbredsattest bliver af Lægen i et af ham
forseglet Brev at afgive til Vedkommende, og i denne

Tilstand at indsende til Anstalten.

Blanquet til Bilag til Helbredsattesten.

Nedenstaaende Sporgsmaal maae nbiagtigt besvares

af Den, hvis Liv onskes forsikkret i Livsforsikkrings-
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1842. Anstalten, eller som busker at optages som Forsorger

10. Marts, i Livrente- og Forsbrgelses- Anstalten af 184Æ i Kjb-
—

— benhavn.

1) Hvorledes har Deres Helbred været som Barn?

(Kjertelsyge, Bernesygdomme o. s. v.) — 2) Lider De

eller har De lidt af Hovedpine, Svindel, Besvimelse,

Krampe, Lamhed, Snurren, Ufblsomhed, Zittringer, Ind-

svinding eller Svækkelse i nogen Legemsdeel; eller af

Sindsforvirring og deslige Hjernetilfælde? — 3) Lider

De eller har De lidt af Oreflod, Oresusen, Tunghbrig-

hed, Synssvækkelse, Næseblod, eller af andre sygelige

Tilfælde i Hovedet? — 4) Lider De eller har De lidt

af Halssmerter, Vanskelighed ved Nedsynkningen, Hæs-

hed , Stivhed i Nakken, eller andre sygelige Tilfælde

i Halsen? — 5) Lider De eller har De lidt af langvarig

Hoste, Kortaandethed, Blodspytning, Hjertebanken, Smerte

i Bryst eller Ryg, eller af andre sygelige Tilfælde i Bry-

stet? — 6) Lider De eller har De lidt af slet Fordbielse,

langvarig eller hyppig Diarrhoe eller Forstoppelse, Guul-

sot, Brækninger, Blodbrækning, Blodstyrtning, smerte-

fuld eller vanskelig Urinladning, Blodafgang med Urinen

eller med Aabningen, Nyregruus eller Steen, Slimflod,

Smerter i Underlivet, Lænderne eller Krydset, eller af

andre sygelige Tilfælde i Underlivet? — 7) Har De

eller har De haft Tilfælde af nogen Hudsygdom eller

af Saar paa noget Sted; eller af Vattersot, Podagra,

Blegsot, Gigt eller Hæmorrhoider? — 8) Lider De eller

har De lidt af nogen Stivhed eller andre Sygdomme i

Leddene? Findes der paa Deres Legeme Svulster (

eller Udvæxter? — 9) Har De nogen betydeligere

Legemsfeil? eller nogen Brokskade? og bærer De Ban-

dage? — 4 0) Er De nogensinde kommet til Skade?

Naar? og hvorledes? — 11) Har De ligget paa noget

Hospital? Naar? og hvorfor? - 12) Har De opholdt

Dem i Lande udenfor Europa? Hvor? Naar? og hvor-

længe? og har Deres Sundhed lidt derved? — 13) Har

De nogensinde været aareladt, kopsat eller haft Igler?
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og hvorfor? eller har De brugt nogen stdrre Kur, som 1842.

Vandkur, Brdndkur eller deslige? — H) Ere Deres 10. Marts.

Forældre raske? Hvis ddde, da i hvilken Alder og
v ~^^w-

hvoraf? — J5) Er nogen af Deres nære Paardrende

ddd af Tæring, Asthma eller anden Brystsyge? eller

af Apoplexie? eller findes der i Deres Familie nogen

anden arvelig eller hyppig forekommende Sygdom, som

f. Ex. Sindssygdom, Gigt, Podagra, Nyresteen, Vattersot

eller deslige? — 16) Ere Deres Sddskende raske? Er

nogen ddd, og hvoraf? — 17) Er Forsikkring eller For-

sorgelse paa Deres Liv antaget eller afslaaet af nogst

andet Compagni? Hvis antaget, var det da mod ordi-

nair eller mod Tillægspræmie? — 18) Hvorlænge har

De kjendt eller brugt Deres nuværende Læge? Har

nogen anden Læge eller Ikke -Læge behandlet Dem?

Hvem? Naar? og hvorfor? Har De selv cureret Dem

for nogen Sygdom? — 19) Er der nogen Omstændig-

hed f. Ex. med Hensyn til Deres Livsstilling, Opholds-

sted, Sædvaner, Levemaade og Helbred i det Hele,

som (efter Deres Mening) bor komme i Betragtning ved

Beddmmelsen af Deres Levesandsynlighed?

Mærk. Dersom Nogen har lidt eller lider af en

eller anden Sygdom, som han (hun) ikke onsker at

anfdre herpaa, eller som han (hun) ikke onsker om-

talt af Huslægen paa dennes Attest, da er det hans

(hendes) Pligt samtidigt med Helbredsatteslens Indsen-

delse at vedlægge en forseglet Skrivelse til Anstaltens

Læge, hvori alle fornddne Oplysninger indeholdes.

Erklæring.

Jeg Undertegnede erklærer herved, at de Forplig-

telser, som Anstalten paatager sig i Henhold til oven- %

staaende Besvarelser paa de foranfdrte Spdrgsmaal,

maae ansees som ophdrte og ugyldige, dersom det

viser sig, at de afgivne Forklaringer ikke stemme med
Sandheden, eller at vitterlig Forddlgelse af Noget, der
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1842. kunde tjene til Oplysning om min Helbredstilstand,

har fundet Sted.

den 18
10. Marts.

Blanquet til en Continuations-Helbredsattest.

Livrente- og Forse*rgelses-Anstalten af 1842.

Declaration.

Jeg Undertegnede erklærer herved, at de For-

pligtelser, som ovennævnte Anstalt paatager sig i Hen-

hold til nedenstaaende, af min Huslæge, Herr N. N.

udstedte Continuations-Helbredsattest, maae ansees som

ophørte og ugyldige, dersom det viser sig, at den af

mig til ham i denne Anledning afgivne Forklaring ikke

stemmer med Sandheden, eller at vitterlig Fordtilgelse

af Noget, der kunde tjene ham til Oplysning om min

Helbredstilstand, har fundet Sted; hvilket ligeledes

bliver Følgen, hvis den omtalte Afvigelse fra Sand-

heden eller vitterlige Fordolgelse viser sig med Hensyn

til de yderligere Oplysninger angaaende min Helbreds-

tilstand, som Anstaltens Læge maatle forlange af mig.

den 18

26. Marts. Reskript til Finants - Deputationen, ang. Bud-

gettet for Aaret 1842. Khavn den 26. Marts

1842. — Original-Aftryk hos Schultz af „Budget for Aaret

1842 for samtlige Stats - Indtægter og Udgifter, vedkommende

Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og

Lauenborg, med tilhørende Bilande. Publiceret fra Finants-

Deputationen ifølge Hans Maju allerhøi. Reskript af 26. Marts

1842". Khavn 1842. XXXII + 140 Sider i 4*°. — Her op-

tages kun hvad der udtrykkelig henføres til Island. — Ny

Colleg. Tid. 1842, S. 385-404 (uden Bilag). Schou XXIII,

556—577 (ligeledes uden Bilagene).

Christian den Ottende &c. V. S. G. Vi have allern.

approberet det hermed følgende Budget for Statens

samtlige Indtægter og Udgifter for Aaret 1842, og be-
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myndige Vi Eder til at lade saavel Budgettet, som de 1842.

dertil horende Bilage, tilligemed dette Vort allernaad.^^^^
Reskript, ved Trykken bringe til offentlig Kundskab,

lovrigt er det Vor Villie, at Vore Collegier og Departe-

menter herefter indsende deres Forsiage til de aarlige

Budgetter saa betimeligen, at Bestemmelsen i Vort Re-

skript af 44. April f. A. om hvert Aars Budgets Offent-

liggjorelse inden det foregaaende Aars Udlob i Frem-

tiden kan vorde efterkommet.

Hvorefter I Eder allerunderd. have at rette. —
Befalende Eder Gud! Skrevet i Vor kgl. Residentsstad

Kjobenhavn den 26, Marts 1842.

Budget for Aaret 1842 (S. V—XXXII).

Specialsummer. Hovedsummer.

£££-
<

®*
et £32"Reglem.

lg42
Reglem.

lg42
Rbd. Sk. Rbd. Sk. Rbd. Sk. Rbd. Sk.

Udgifter : . . . D, Rente-
kammeret.

7. Præmier for Fiskerie

under Island . . . . » » • » » • 2715 •

13. Udgifter, Island

vedkommende ...» » » » » » 15000 •

Bilage til Budgettet for Aaret 4842 (S. 1—440):

Udgifts-Bilag VII, 43:
(t
Spbrgsmaalel om, hvor-

ledes Underbalancen af Islands Indtægter mod dets

Udgifter kunde dækkes, har, — som antydet i Bilag

VIII. D 13 for 4 844 — været forelagt Forsamlingen af

islandske Embedsmænd til Betænkning, og denne er

forst nyligen modtaget. Sagen vil kræve omhyggelig

og flersidig Overveielse".

Rentekammer - Skrivelse til Stiftamtmanden 26. Marts,

over Island, ang. Regler for Salg af offentlige

Godser og om Fæste - Ånktioner i Sonder - Amtet.ii
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1842. Khavn den 26. Marts 1842. — Rentek. isi. Copieb.

26. Marts, Nr. 922.

Under 20. April f. A. har Rentekammeret fra da-

værende Stiftamtmand over Island, Kammerherre Bar-

denfleth, modtaget Beretning om Udfaldet af de afholdte

Auktioner over de Hans Majestæt tilhorende Kirker paa

Kirkebai, Thykkebai og Langholt med tilhbrende Hjemme-

gaarde. Kammerherre Bardenfleth meldte tillige, at ny

Auktion formedelst Overbud vilde blive afholdt over

fbrstnævnte Kirke med Hjemmegaard, og han afgav

derhos sin Erklæring med Hensyn saavel til Anvendel-

sen af den Hans Majestæt tilhbrende halve Bjarnenæs

Gaard som til Udredelsen af de, Præsterne til Thykke-

bai, Kirkebai og Langholt tilkommende, saakaldte Sa-

larier. Endvidere have vi ved Hr. Kherres Skrivelse

af 15. September f. A. erholdt Underretning angaaende

den ommeldte nye Auktion.

Rentekammeret troer ved denne Leilighed og forend

det yltrer sig om denne specielle Sag, at maatte gjbre

Dem bekjendt med, efter hvilke Regler Salg af konge-

ligt Jordegods i Island i Fremtiden formentligen bbr

skee. Saaledes synes, naar Afhændelse af en Jord paa

noget af Godserne foreslaaes, den Betragtning at være

af særdeles Vigtighed, om Jorden er af de bedre paa

Godset, hvorunder den hbrer, og om ikke dette i det

Hele kan ansees at tabe mere ved Salget, end den

kongel. Kasse erhverver ved Kjbbesummen. Det fore-

kommer nemlig Kammeret at være sandsynligt, at man,

ved at sælge iflæng, som oftest vil risquere tilsidst at

beholde de ringeste Jorder tilbage, og Fblgen deraf

vilde, naar Liebhaverne til Jordegods, ved de bedre

Eiendommes Salg, vare tilfredsstillede, da blive, at de

ringere Jorder enten maatte sælges for hvilkensomhelst

Priis, dersom de vare afsættelige, eller, formedelst Ad-

ministrations - Omkostningerne og Mangel paa Betaling

af Afgifterne, blive den kongel. Kasse til Byrde. Men

uagtet det desaarsag forekommer Kammeret at være
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rigtigst, at man ved Salg af kgl. Jordegods i Island, 1842.

saavidt muligt, forst afhænder de ringere og derefter 26. Marts:

de bedre Jorder, ville vi dog have anmodet Hr. Kam-

merherren om, i ethvert enkelt Tilfælde at bedbmme,

hvorvidt Afvigelse herfra, efter de forhaandenværende

Omstændigheder, bor finde Sted, og forvente vi da,

forinden der afholdes Auktion over den paagjeldende

Eiendom, at meddeles Deres Betænkning i saa Henseende.

Desuden vil det være at iagttage, at paalidelige og noi-

agtige Oplysninger erhverves og meddeles om Beskaf-

fenheden af enhver Eiendom, som foreslaaes solgt, for

at derved kan skjonnes, hvilken Værdie Eiendommeu

har. De hidtil ved slige Leiligheder givne Notitser om

Afgifternes Stdrrelse, og de i Almindelighed temmelig

indskrænkede Bemærkninger om Eiendommen, skjonnes

ikke at være tilstrækkelige hertil. Derimod maa tillige

gives Efterretning om Tunets og Engenes, undertiden

vel ogsaa om Bygningernes, Beskaffenhed ; endvidere

om, hvor mange Kber, Faar og Heste kunne holdes,

om der fra Gaarden bekvemt kan drives Fiskerie, og

saa fremdeles. Endeligen anseer Kammeret det ogsaa

for at være af Vigtighed, at den Fremgangsmaade, som

skal fdlges, naar Auktion er besluttet at skulle afholdes

over kgl. Jordegods, nbie betegnes, for ufravigeligen

at kuune iagttages, og Collegiet vil derfor i saa Hen-

seende have fastsat:

4) at saadanne Auktioner stedse skulle afholdes

paa Mandtalsthinget, naar ei anderledes i enkelte Til-

fælde og under særdeles Omstændigheder udtrykkeligen

uiaatte blive bestemt; t. Ex. naar Eiendommen, som
skal sælges, ligger i Nærheden af stbrre Haridelssteder,

hvor hele Omegnens og maaskee flere Syslers Beboere

have stadige Forbindelser og Gommissionairer, hvem
de kunne overdrage at gjbre Bud ved Auktionen. Kam-

meret paatvivler ikke, at De jo i ethvert forekommende

Tilfælde vil tage saadanne Omstændigheder under Over-

veielse og ved Deres Ordre til Vedkommende lade
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1842. foranstalte, hvad der maatte ansees at være den kgl.

26. Marts. Kasses Interesse tjenligst; — 2) at Bekjendtgjorelse om

Auktionerne bbr skee paa alle de Steder, hvorfra Lieb-

havere til Eiendomme, som stilles til Auktion, kunne

ventes, og hvorom Hr. Kherren (Amtmanden) i paa-

kommende Tilfælde vilde behage at tillægge Auktionarius

behbrig Ordre; — 3) at Bekjendtgjbrelsen bor skee saa

betimeligen, at Liebhaverne kunne have Kundskab om

Auktionen i det mindste een Maaned forend den af-

holdes, og, for at kunne paasee, at denne Bestemmelse

overholdes, maa herefter med Udskriften af Auktions-

Forretningen fblge de originale Auktions -Plakater, for-

synede med Vedkommendes Paategninger om, naar, hvor

og paa hvilken Maade de ere forkyndte; og — 4) at

der i Henhold til vor Skrivelse af 19. i f. M., i den

Post af Auktions-Conditionerne, som bestemmer, at Om-

kostningerne ved Auktionen skulle udredes af Kjbberne,

udtrykkeligen bliver at anfbre, at derunder er indbe-

fattet Solarium til Auktionarius.

Efter hvad saaledes er anfbrt, finder Kammeret

ikke Anledning til, angaaende de i nærværende Sag
,

omhandlede Afhændelser, nu at nedlægge allerunderd.

Forestilling, saameget mindre, som Gjenstanden er Eien-

domme af Betydenhed, og formene vi desaarsag, at i

alt Fald nye Auktioner ville være at afholde efter de

forommeldte Regler, saafremt ellers Salg kan ansees

tilraadeligt, hvorom da Deres nærmere Yttring udbedes,

ledsaget af de fornbdne Oplysninger. — De Bemærk-

ninger og nærmere Bestemmelser, som denne Sag ibv-

rigt giver Anledning til, skal Kammeret nu herved lige-

ledes tjenstl. meddele Hr. Kammerherren:

A. Forsaavidt angaaer Kirkebai Hjemmegaard og

Kirke. For denne Eiendom er buden en Kjbbesum af

1000 Rbd., der altsaa er 200 Rbd. hbiere end Budet ved

første Auktion. Denne Kjbbesum synes vel at være

antagelig, naar der blot sees hen til, at Landskylden,

som nu tilflyder den kgl. Kasse af Gaardeu, ikkun ud-
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gjbr 80 Alen. Men i saa Henseende maa nbie be- 1842.

mærkes, at Landskylden af Kirkebai og Thykkebai Klo- 26. Marts,

sters Godser ikke skal svares efter Jordebogen af 1760,
-

men derimod efter en af Rentekammeret approberet

saakaldet
((
Besigtigelse" (eller Jordebog) af 1769, og ifolge

denne er Landskylden af Kirkebai Hjemmegaard fastsat

til 480 Alen. Vel er det muligt, at en saa hbi Afgift,

som den sidstnævnte, ikke for Tiden kan svares af

Gaarden; imidlertid haves herom ingen Vished, efter-

som der ikke, saavidt Kammeret bekjendt, har ved

Forandring af Opsidder været prdvet paa at bringe

Landskylden til delte Belob. Forsaavidt altsaa Salg af

Gaarden ikke finder Sted, og da Administrator Gud-

mundsson har været aldeles uberettiget til at overtage

Brugen af den for den lave Afgift, vil Gaarden, saa-

fremt Administrator ikke paa nærmere Opfordring af

Hr. Kammerherren forpligter sig til at svare Landskyld

efter hiin Besigtigelse, at betales efter Capitelstaxtens

Priis paa Middelalen, være at opbyde ved Auktion til

ny Bortfæstelse, da det saaledes vil vise sig, hvor hbi

Afgift der kan erlægges. En lignende Fremgangsmaade

vil være at fblge ved nye Borlfæstelser af Jorder paa

samtlige kgl. Godser i Island, forsaavidt den normerede

Afgift ikke tilbydes af den, der aitraaer Fæstet. Da

imidlertid selv den normerede Landskyld ikke altid

svarer til hver enkelt Eiendoms Værdie, eller til den

Fordeel, som dens Bruger kan have af samme, vil det

deraf være en Fblge, at enkelte Leilændinger, om de

end ikke give den fulde normerede Afgift, dog kunne

være mere betyngede end andre, der af de dem til-

fæstede Eiendomme yde den hele Landskyld. For nu
saavidt muligt at sætte Leilændingerne paa lige Vilkaar,

og for at forskaffe den kongl. Kasse en til hver Eien-

doms Værdie svarende Indtægt, synes det i sig selv

hensigtsmæssigt, naar Jorder, hvis engang bestemte Af-

gift maa ansees at være for lav i Forhold til den For-

deel, de yde deres Brugere, blive fæsteledige, da lige-
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1842.. ledes at forsdge disse stillede til Auktion, hvorved bydes

26. Marts, paa en Indfæstningssum, foruden den normerede aarlige

*~ "
Afgift, hvilken sidste idvrigt stedse bor betinges betalt

efter Capitelstaxtens Priis paa Middelalen. Og maatte

forresten ved disse Auktioner de samme Regler være

at iagttage, som foran er ommeldt ved Auktioner over

Jorder, der skulle bortsælges, forsaavidt samme ogsaa

her ere anvendelige; dog at man, for at undgaae at

faae mindre duelige Fæstere, ved Auktions-Conditionerne

forbeholder sig Valget imellem 2 eller 3 Hdistbydende.

Forend imidlertid endelig Bestemmelse i sidstnævnte

Henseende tages, nemlig om Auktion over ledige Fæste-

gaarde til ny Bortfæstning, sigtende alene til at opnaae

en Indfæstning, onsker Kammeret desangaaende snarest

muligt at erfare Hr. Kammerherres Mening.

Paa Rentekammerets Forestilling er under 5. April

1837 falden en allerhbiest Resolution, hvorefter Kirke- i

bai Kirke maatte ombygges, og denne Forestilling var

foranlediget ved en indkommen Beretning om, at Kirken

allerede dengang var saa forfalden, at den ikke læn-

gere med Nytte kunde underkastes nogen Reparation,

og at den desuden var for liden til at rumme Menig-

heden. Af Kammerherre Bardenfleths oveunævnte Skri-

velse af 20. April f. A. seer man imidlertid, at Kirken,

efter en af Sysselmand Stephensen i 1840 afholdt Syns-

forretning, endnu kunde staae og afbenyttes til enhver

Aarstid i 2 å 3 Aar, og Kammerherre Bardenfleth har

yttret, at denne Omstændighed, i Forbindelse med, at

der saavel tidligere, som ogsaa i de sidst forlbbne

Aar er fra Kirkeværgen og vedkommende Provst af-

givet Beretninger, der skildre Kirken næsten som falde-

færdig, ogsaa viser, hvor uhensigtsmæssigt det er, at

deslige Overdvrighedens Bolig langt fraliggende Kirker

forblive Hans Majestæts Eiendom. Da derhos vedkom-

mende Gods- Administratorer ere pligtige at sørge for,

at Overdvrigheden meddeles paaiidelige Efterretninger,
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ogsaa om- Kirkernes Tilstand paa Godserne, og da disse 1542.

Bestillingsmænd saavel i Mangel heraf, som formedelst 26..Marts;

anden Pligt- Overtrædelse, ville være at drage til An-

svar eller i fomodent Fald deres Tjeneste opsiges dem

til Fratrædelse, med det for dem bestemte Varsel, kan

Kammeret ingenlunde af den saaledes opgivne Grund

ansee det af nogen særegen Nbdvendighed, at afhænde

bemeldte Eiendom. At den kongel. Kasse ibvrigt ikke

staaer nogen Risico ved at beholde Kirkebai Kirke,

synes at være klart deraf, at dens aarlige Indtægter,

efter Kammerherre Bardenfleths Opgivende, overstige

dens almindelige Udgifter med omtrent 42 Rd. Kirken

maa i alt Fald dog nu snart ombygges, og vi skulde

derfor herved tjenstligen anmode Hr. Kammerherren om
at foranledige:

at der afholdes en formelig Synsforretning over

den gamle Kirke, for derved at erfare, hvorlænge den

endnu kan staae, og hvormeget af dens Tommer der

vil være brugbart til den nye; — at Arbeidet ved Op-

førelsen af den nye Kirke, efter det tidligere forfattede

Overslag, opbydes ved Licitation, som bliver at be-

kjendtgjbre paa samme Maade, som foran er bestemt

med Hensyn til Auktioner; dog vil Kammeret Intet have
imod, at den nye Kirke, dersom Vedkommende bnske
det, gives en Form, der er mere passende for dens

Bestemmelse end den hidtil brugelige, naar Bygningen
ikke derved taber i Varighed og Omkostningerne ikke

derved betydeligen forbges, og — at en paalidelig Mand
gives Bemyndigelse til at indkjbbe Tommer og Bræder
for Kirkens Regning, og efterhaanden at samle de Ma-
terialier, som behbves til den nye Kirke, for at det

saaledes kan undgaaes, hvad der kunde blive Tilfældet,

naar et saa stort Qvantum Tbmmer, som medgaaer til

en ny Kirke, skulde indkjbbes paa engang, at give

hbiere Priser eller og at modtage Tbmmer af mindre
god Beskaffenhed. Man tilfbier, at Kjbbmand Knudsen

XU. h. 20

r
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4842. i Arendal, ved at meddeles Tilladelse til jaar at over-

26. Marts, fore Tommer og anden Trælast til Island, er gjort op-
~M~ mærksom paa, at Opforeisen af en ny Kirke ved Kirke-

bai foreslaaer. Kammeret overlader ibvrigt til Dem at

approbere Licitations -Budet for Opførelsen af den nye

Kirke, naar De maatte finde samme antageligt; og have

vi under D. D. beordret Landfoged Gunlogsen til, paa

Deres Reqvisition, af Islands Jordebogskasse efterhaanden

at udbetale de Summer, som behoves til Arbeidets Ud-

førelse. ; >ii h ."!• . /. U

B. For Thykkebai Klosters Hjemmegaard med Kirke

er budet en Kjobesum af 821 Rd. Sysselmand Stephen-

sen har opgivet Landskylden til 420 Alen, men efter

Jordebogen ved det sidste Regnskab svarer nuværende

Fæster 160 Alen, og ifblge fornævnte Besigtigelse er

Afgiften bestemt til 270 Alen. Sysselmandens Yttring

om, at Gaarden vil blive odelagt ved næste Vulkan-

Udbrud af Bjerget Katla, og at den desuden ideligen

beskadiges af en i Nærheden værende Elv, kunde vist-

nok, i Forbindelse med den Omstændighed, at Kirkens

Indtægter ikkun skulle give et aarligt Overskud af om-

trent 8 Rbd., fremkalde Onsket om at faae denne Eien-

dom solgt fremfor den forannævnte. Seer man imid-

lertid hen til, deels at Kirken nylig er ombygget, „deels

at Kongens Kasse for denne Ombygning endnu har en

ikke ubetydelig Pengesum tilgode, troer Kammeret dog

ikke, at man af de af Sysselmanden opgivne Grunde

behbver at haste med Salget, ifald saadant nu ellers

ikke maatte ansees ønskeligt.

C. At Budet paa Laugholt Hjemmegaard med Kirke,

387 Rbd., er ligefrem uantageligt, har Kammerherre Bar-

denfleth ogsaa formeent. lovrigt tilfbies, at Landskylden

af Gaarden, efter ineerbemeldte Besigtigelse, er 80 Alen,

foruden Leie af 2 Qvilder.

D. Saavidt Kammeret, hvad Gaarden Bjarnanæs

angaaer, har erfaret af de derom meddelte Efterret-

ninger, er det Halve af denne Eiendom, tilligemed det
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for Bjarnanæs Kirke faldende Drivtbmmer, overladt 1842.
,

Præsten til Bjarnanæs til Brug, imod at han holder Kirken 26. Marts,

vedlige, hvorimod han bruger den anden Halvdeel af

Gaarden afgiftsfri, imod at besbrge Administrators Tje-

nesten for Bjarnanæs Ombud. 1 Henseende til Vilkaaret

for Brugen af den førstnævnte Halvdeel af Gaarden

finder Kammeret, at derved efter Omstændighederne

ikke kan være Noget at erindre, hvorimod det formenes,

at Forholdet, hvad den anden Halvdeel angaaer, ikke

bor vedblive. Seer man nemlig hen til, at der af denne

halve Bjarnanæs, som efter al Sandsynlighed er en

særdeles god Gaard, kan ventes over 400 Alen i Land-

skyld aarligen, eller en i det mindste dertil svarende

Kjbbesum, naar den sælges, vil det ikke kunne nægtes,

at afgiftsfri Brug af den er et uforholdsmæssigen hdit

Vederlag for ovenmeldte ubetydelige Tjeneste. Da hele

Ombudet, efter Jordebogen ved sidste Regnskab, nu

kun bestaaer af sex mindre Eiendomme, synes disse til-

lige med den sidstnævnte halve Bjarnanæs helst at

burde sbges solgte ved Auktion paa sædvanlige Vilkaar

og under Iagttagelse af de foran bestemte Regler; og

anmodes Hr. Kammerherren derfor tjenstl. om at for-

anstalte det Fornbdue, saafremt De ellers ikke raaatte

finde Noget herimod at erindre.

E. Hvad endeligen betræffer de ommeldte saa-

kaldte Salairer til Præsterne til Kirkebai, Thykkebai og

Laugholt Kirker, for de tvende fbrste 600 Alen hver,

°8 for den Sidstnævnte 160 Alen aarligen, der dog
efter nærværende Præsts Afgang kan betales med 8

Rbd. om Aaret, da maa Rentekammeret formene, at Ud-

redelsen af samme ikke bor paahvile den kgl. Kasse,

efter at Godserne ere solgte, men skulde derimod holde

for rigtigst, at de paalagdes nogle af de for Præsterne

beleiligst liggende Gaarde paa Godserne, og at derom
nu strax tages forelbbig Bestemmelse og Jordebogen

derom gives Vedtegning, for at det Fornbdne kan iagt-

tages ved Salget af saadanne Jorder.
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1842. Alt Foranstaaende tilmeldes saaledes herved tjenst-

lig Hr. Kherren til behagelig Efterretning og videre For-

anstaltning. De modtagne Udskrifter af ovenmeldte

Auktionsforretninger fdlge hoslagte tilbage. — Rente-

kammeret den 26. Marts 1842.

26. Marts.

26. Marts. Rentekammer Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vester-Amt, ang. Regler for Salg og Bort-

fæsteise af det kgl. Jordegods, samt om Fæste-

Auktioner, m. v. Rhavn den 26. Marts 1842. —
Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 920.

Skjdndt Rentekammeret maa indromme Rigtigheden

af de af Hr. Amtmanden ved Skrivelse af 18. April f. A.

meddelte Bemærkninger, angaaende den yttrede Be-

tænkelighed ved det foreslaaede Salg af Gaarden Budum

med underliggende 12 Hjaleier under Arnestappens

Ombud, med Hensyn til Udlæg af Jord derfra til en

mulig Udvidelse af Handelsstedet Budenstad, der er

anlagt paa Gaardens Grund, skulde Gollegiet dog, for

at forebygge enhver Tvivl i Tiden, holde det for rig-

tigst i saa Henseende udtrykkeligen at tage Reservation

ved Salget, dersom dette nu ellers maatte ansees bn-

skeligt. Kammeret troer imidlertid ved denne Leilighed,

og forend det yfctrer sig om denne specielle Sag, at

maatte gjbre Hr. Amtmanden bekjendt med, efter hvilke

almindelige Regler Salg og Bortfæstelse af kongeligt

Jordegods i Island i Fremtiden formentligen bor skee.

Saaledes synes .... [osv. som i den foregaaende Skrivelse

S. 300—302] Salarium til Auktionarius.

Naar ved nye Borlfæstels er af Jorder, paa de

kgl. Godser i Island, det Tilfælde maatte indtræffe, at

den for Jorden, som skal bortfæstes, normerede Afgift

ikke tilbydes af den, der attraaer Fæstet, vil Eiendom-

men være at opbyde ved Auktion til Bortfæstelse, da

det saaledes vil vise sig, hvor hbi Afgift deraf kan er-

lægges. — Da imidlertid selv den normerede Land-
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skyld ikke altid svarer til hver enkelt Eiendoms Værdie, 1842.

eller til den Fordeel, som dens Bruger kan have af 26. Marts,

samme, vil det deraf være en Fblge, at enkelte Lei-

lændinger, om de end ikke give den fulde normerede

Afgift, dog kunne være mere betyngede end andre,

der af de dem tilfæstede Eiendomme yde den hele

Landskyld. For nu saavidt muligt at sætte Leilænding-

erne paa lige Vilkaar, og for at forskaffe den kongel.

Kasse en til enhver Eiendoms Værdie svarende Indtægt,

synes det i sig selv hensigtsmæssigt, naar Jorder, hvis

engang bestemte Afgift maa ansees at være for lav i

Forhold til den Fordeel, de yde deres Brugere, blive

fæsteledige, da ligeledes at forsbge disse stillede til

Auktion, hvorved bydes paa en Indfæstningssum for-

uden den normerede aarlige Afgift, hvilken sidste ibv-

rigt stedse bor betinges betalt efter Capitelstaxtens

Priis paa Middelalen. Og maatte forresten ved disse

Auktioner de samme Regler være at iagttage, som foran

er ommeldt ved Auktioner over Jorder, der skulle bort-

sælges, forsaavidt samme ogsaa her ere anvendelige;

dog at man, for at undgaae at faae mindre duelige

Fæstere, ved Auktions - Conditionerne forbeholder sig

Valget imellem de 2 eller 3 Hbistbydende. Forend

imidlertid endelig Bestemmelse i sidstnævnte Henseende

tages, nemlig om Auktion over ledige Fæstegaarde til

ny Bortfæstning, sigtende alene til at opnaae en Ind-

fæstning, onsker Kammeret desangaaende snarest muligt

at erfare Hr. Amtmandens Mening.

Hvad endeligen angaaer Spbrgsmaalet om Salg af

Gaarden Budum under Arnestappens Ombud for Tiden
bor finde Sted, da maa Kammeret efter det Foranforte

være meest tilbbieligt til at besvare delte Spbrgsmaal

benægtende. Af de Efterretninger, som haves om denne ,

Gaard, maa den nemlig antages at være en god Eien-

dom, og som saadan omtales den ogsaa i Hr. Amt-
mandens Skrivelse af 4 3. Oktbr. 4834, betræffende Af-

giften af Handelsstedet Budenstad til Gaardens Bruger.
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1842. Naar nu hertil kommer, at, saavidt Kammeret bekjendt,

26. Marts, ikke faa af delte Ombuds Jorder ere temmelig ringe,

synes det betænkeligt, at skille denne gode Gaard fra

Godset. 1 alt Fald maa den budne Kjobesum af 900

Rbd. ansees meget for lav; vel svarer nuværende Fæ-

sterske ikkun en aarlig Afgift af ialt 4 6 Rbd. 52 Sk.,

men erholder derimod en aarlig Godtgørelse af 20 Rbd.

af Handelsstedet, for Torveskjær m. v., foruden de Af-

gifter, Brugerne af Hjaleierne formentligen yde; og med

Hensyn hertil kunde Budet for hendes Vedkommende

synes antageligt. Men dette Forhold bor naturligviis

forandres, om ikke fcJr, saa dog naar Fæsteledighed

indtræffer, og Landskylden kan da betinges præsteret

efter Capitelstaxten, og Afgiften af Handelsstedet maa

tillige reserveres Godseieren, hvorved Indtægten for

den kongl. Kasse af bemeldte Gaard vil blive henved

60 Rbd. om Aaret. Forend altsaa endeligen resolveres

paa denne Sag, udbeder Kammeret sig Hr. Amtmandens

nærmere Yttring behageligen meddeelt, og maa man,

med Hensyn til hvad Sysselmand Schulesen i sin med

Deres Skrivelse af 30. August 1840 modtagne Beretning

har anfort om, at meerbemeldte Gaards TOrveskjær er

næsten ganske blevet (idelagt, især af Handels-Etablis-

sementernes Eiere, derhos tilftfie den tjenstlige Anmod-

ning, at De ville indhente og med Deres Betænkning

hertil indsende Administrators Erklæring om, hvorledes

han har troet at kunne lade saadant passere upaalalt,

da han dog maatte vide, at der under ingen Omstæn-

dighed var erhvervet Ret til at erholde et stbrre

Qvantum Torv fra Gaarden, end dens Moser uden Skade

for Fremtiden kunde afgive. Kammeret forventer iov-

rigt, at der uopholdeligen bliver truffet den fornbdne

Foranstaltning til Bestemmelse af flandelsstedets Rettig-

heder i Henseende til fornævnte Gaard. — Rentekam-

meret den 26. Marts 4842.
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Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over *8*i

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Regler for Salg

og Bortfæstelse af det kongel. Jordegods, m. v.

Khavn den 26. Marts 1842. — Rentek. isi. Copieb.

14, Nr. 925.

I Skrivelse af 4 2. Mai f. A. har nu afdode Amt-

mand Thorarensen, ved hertil at indberette, at den

under Reynistad Klostergods hbrende Odejord Fossar-

teig, der havdes i Brug af Sognepræsten for Fagranæs

og Sjafarborg Menigheder, Reykjalin. var formedelst nys-

nævnte Præsts Forflyttelse bleven* ledig, tillige indsendt

et Andragende fra Eftermanden, Pastor Bjbrnsen, om

at overlades Jorden i Brug paa samme Vilkaar som

Reykjalin. — Renlekammeret skulde i den Anledning

tjenstl. tilmelde Hr. Amtmanden, til Bekjendlgjtirelse for

Pastor Bjbrnsen, at det Ansøgte ikke kan bevilges,

hvorimod Collegiet maa anmode Dem om behageligen

at ville foranstalte Jorden ved Auktion opbuden til

Bortfæstelse eller Bortforpagtning, og vil Pastor Bjbrn-

sen da kunne tillades at tiltræde det hbieste Bud, naar

han desangaaende erklærer sig inden Hammerslag skeer,

hvorom De ligeledes vilde behage at underrette ham.

Collegiet troer ved denne Leilighed tillige at maatte

gjbre Dem bekjendt med, efter hvilke Regler Salg og

Bortfæstelse af kongel. Jordegods i Island i Fremtiden

formentligen bor skee. Saaledes synes — fosv. som i

Skriv, til Stiftamtmanden, ovenf. S. 300—302] .... Salarium

til Auktionarius.

Naar ved nye Bortfæst eiser af Jorder paa de

kgl. Godser i Island det Tilfælde maatte indtræffe, al

den for Jorden, som skal bortfæstes, normerede Afgift

ikke tilbydes af den, der attraaer Fæstet, vil Eien-

dommen være at opbyde ved Auktion til Bortfæstelse,

da det saaledes vil vise sig, hvor hbi Afgift deraf kan

erlægges. Da imidlertid selv den normerede Landskyld
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26. Marts.

1842. ikke altid svarer til hver enkelt Eiendoms Værdie, eller

til den Fordee), som dens Bruger kan have af samme,

vil det deraf være en Folge, at enkelte Leilændinger,

om de end ikke give den fulde normerede Afgift, dog

kunne være mere betyngede end andre, der af de dem

tilfæstede Eiendomme yde den hele Landskyld. For nu

saavidt muligt at sætte Leilændingerne paa lige Vilkaar,

og for at forskaffe den kgl. Kasse en til enhver Eien-

doms Værdie svarende Indtægt, synes det i sig selv

hensigtsmæssigt, naar Jorder, hvis engang bestemte Af-

gift maa ansees at være for lav i Forhold til den For-

deel, de yde deres Brugere, blive fæsteledige, da lige-

ledes at forsoge disse stillede til Auktion, hvorved bydes

paa en Indfæstningssum, foruden den normerede aar-

lige Afgift, hvilken sidste ibvrigt stedse bor betinges

betalt efter Capitelstaxtens Priis paa Middelalen. Og

maatte forresten ved disse Auktioner de samme Regler

være at iagttage, som foran er ommeldt ved Auktioner

over Jorder, der skulle bortsælges, forsaavidt samme

ogsaa her ere anvendelige; dog at man, for at und-

gaae at faae mindre duelige Fæstere, ved Auktions-

Conditionerne forbeholder sig Valget imellem de 2 eller

3 Hbistbydende. Forend imidlertid endelig Bestemmelse

i sidstnævnte Henseende tages, nemlig om Auktion over

ledige Fæstegaarde til ny Bortfæstning, sigtende alene

til at opnaae en Indfæstning, onsker Kammeret des-

angaaende snarest muligt at erfare Hr. Amtmandens

Mening. — Rentekammeret den 26. Marts 4 842.

2. April. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, Stein-

grimur Jonsson, ang. Aldersbevilling for nogle

Skoledisciple. Khavn den 2. April 1842. —
Univers. Direct. Brevb. for Univers, og Skolerne 1842, Nr. 564.

I Anledning af Deres Hbiærv.' Indstilling i tvende

Skrivelser af 28. Februar og 1. Marts d. A. vil Direc-
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tionen have bevilget, at de to af Provst Johnsen i

Glaumbæ forberedede unge Mennesker Jacob Benedict-
V

sen og Poul Johnsen, samt Biarne E. Thorlacius, der

er forberedet af sin Fader Pastor Thorlacius i Saurbæ,

maae optages som Disciple i Bessestad lærde Skole,

uanseet at forstnævnte Discipel har fyldt sit 23de og de

tvende andre deres 20de Aar, forsaavidt der ikke ibvrigt

maatte findes Noget mod deres Optagelse at erindre.

Ved tjenstl. at melde Deres Hbiærv. dette til for-

noden Efterretning og til Bekjendtgjbrelse for vedkom-

mende Ansogere, lader Directionen — med Tilfoiende,

at Lektor Johnsen under Dags Dato er herom tilskrevet

— de indsendte Attester folge tilbage. — Den konge-

lige Direction for Universitetet og de lærde Skoler den

2. April 1842 1
.

1842.

2. April

Patent ang. Sammenkaldelse af Stænderfor- April

samlingen for de danske Ostifter, samt for Island og

Færoerne. Khavn den 7. April 1842. — Publi-

ceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1842, og i

samme Aar i Oefjords Syssel. — Canc. 2. Departem. Registr.

XLIII, 113M14 (1842, Nr. 235°). Original-Aftryk paa et Heelark

i Patentformat. Ny Coll. Tid. for 1842, S. 321. Rubr. hos

Schou XXIII, 583.

Patent, hvorved de raadgivende Provindsialstænder

f°r Sjællands, Fyens og Lollands -Falsters Stifter, samt
f°r Island og Færøerne, sammenkaldes.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi allern.

have besluttet at lade de raadgivende Provindsialstænder
f°r Sjællands, Fyens og Lollands- Falsters Stifter, samt
for Island og Færoerne, træde sammen den 7. Juli

forstkommende. Det er derhos Vor Villie, at deres

Forhandlinger skulle være sluttede inden 21 Maaneder

') s. D. Direct. Skriv., hvorved Lektor Johnsen meddeles
Underretning herom. Copieb. sst. Nr. 565.
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1842. fra den Dag, da de, som ovenmeldt, tage deres Be-

gyndelse. '

Idet Vi hermed kundgjbre dette for samtlige Vore

kjære og troe Undersaatter i fornævnte Provindser, be-

fale Vi tillige samtlige Medlemmer af bemeldte Vore

troe Provindsialstænder, saavel dem, der allern. dertil

ere udnævnte, som dem, der ifålge Valg have at ind-

træde i Forsamlingen, at de til ovenmeldte Tid ind-

finde sig i Vor Kjobstad Roeskilde, for at samles i det

i Anordningen om Provindsialstændernes Indforelse af

28. Mai 1834 og Forordningen angaaende Provindsial-

stændernes Indretning, forsaavidt Sjællands, Fyens og

Lollands-Falsters Stifter, samt Island og Færøerne an-

gaaer, dateret 15. Mai 1834, betegnede Oiemed, og

navnligen at fornemme, hvad Vi igjénnem Vor Com-

missarius ville lade dem forelægge til Raadgivning.

Ligesom Vi icivrigt ville have dem henviste til Ind-

holdet af bemeldte Anordninger, saaledes gjcire Vi og

Regning paa, at samtlige Medlemmer af Stændernes

Forsamling stedse ville erindre sig de landsfaderlige

Hensigter, hvori Provindsialstænderne ere fndstiftede,

lade disse Hensigters Opnaaelse være sig magtpaalig-

gende, dertil efter bedste Evne bidrage, og saaledes

svare til den dem viste Tillid.

Til Vor Commissarius ved den saaledes beram-

mede Stændernes Forsamling have Vi allernaad. fundet

for godt at udnævne Vor Geheimestatsminister og Ge-

neralprocureur for Danmark, Anders Sandoe Orsted.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have !

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn ,

den 7. April 1842.
h

9. April. Rentekammer-Plakat ang. midlertidig Tilladelse

til at beseile og handle ved Dyrholar. Khavn

deil 9. April 1842. — Publiceret i Synodalforsamlingen

i Reykjavik i Juli 1842, i Snæfellsnæs og Dala, samt Oefjords
1
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Syssel i samme Aar, og 1843 i Hunavatns, Skagafjords og 4842.

begge Mula Sysseler. — Rentek. Exped. Prot. 1842, S.87, Nr. 121 gt April.

(Dansk), jévnf. Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1842 B, Nr. 131. -v'^ll

Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk hos Schultz, 2 Blade

i 4to
. Fdrste Side Titelblad, med den danske Titel overst,

derunder den islandske Titel, det bvrige paa Titelbladet Dansk.

Paa den næste Side staaer den danske Text med Underskrifter

og Sigillatur, paa den modsatte Side den islandske Text uden

Underskrifter; den sidste Side blank. - Ny Coll. Tid. 1842,

S. 473. Qvart-Forr. for 1842, S. 129—130; Schou XXIII,

583. — Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text

(see ovenfor).

Plakat, angaaende Tilladelse til i Aaret 1842 at

beseile og handle paa Portland (Dyrholar) i Islands

Sonder-Amt.

Da de 5 Aar ere udlbbne, hvori det ved Forord-

ningen af 28. Decbr. 1836 § 12 har været tilladt samt-

lige Hans Majestæts Undersaatter at beseile Portland

(Dyrholar) i Islands Sonder-Amt, samt der at drive

Handel fra Skibet, har Allerhbistsamme, ved Resolution

af 30. i f. M. , allern. bevilget, at fornævnte Tilladelse

endnu maa forblive gjeldende for indeværende Aar,

ligesom hidtil, under de for den islandske Spekulanl-

handel i Almindelighed fastsatte Vilkaar.

Hvilket herved til alle Vedkommendes Efterretning

bekjendtgjores. — Rentekammeret den 9. April 1842.

Opio bréf, vibvfkjandi leyfi til siglinga og kaup-

skapar, å årinu1842, vio Portland ebur Dyrh61a i islands

suour-amti.

I>ar [)au 5 ar eru lioin, å hverjutn J>ao, meo til-

skipuninni af 28. Decbr. 1836 § 12, hefir verio Ieyft

ollum konungsins undirsåtum ab sigla til Portlands eour

Dyrh6la f Islands sucur amti, og J>ar ab fremja kaup-

verzlun frå skipinu, hefir Hans Hétign, meo urskurbi

af 30. næstlioins manabar, allranåbugast åkvarbab, ao

teb leyfi enn megi gilda fyrir yfirstandandi år, eins og
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1842. btøgaotil, meo f)eim fyrir hina fslenzku spekulantabondlun

a^ ennt åkveonu kjtfrum.
y. ApnJ.

j>etta auglysist hermeo til allra hlutabeiganda ai)-

gæzlu. — Rentukammerio f)ann 9. Aprilis -1 842.

is. Aprii. Kongelig Resolution angaaende Anskaffelse af

chirurgiske Instrumenter til nogle Distriktslæger

i Island. Khavn den 13. April 1842. — Canc.

3. Depart. Forestillinger 1842, Nr. 865 see Canc. Skriv. 28.

April 1842.

20. Aprii. Kongelig Resolution ang. Understøttelse for

Jonas Hallgrimsson til videnskabelige Undersøgel-

ser i Island m. v. Khavn den 20. April 1842 1
.

— I Rentek. Forestilling 19. April berettes, at Rentekammeret

havde modtaget Beretning fra Cand. Jonas Hallgrimsson, ang.

hans Foretagender i Island i Aaretl841. Han havde da Onsket

at reise over Osteriandet, men da denne Reise krævede en

Udgift af 500 Rbd., vovede han ikke at foretage samme, og

anvendte derfor Tiden paa Excursioner i Gullbringa og Borgar-

fjords Sysseler, Snæfellsnæs Syssel, samt de tre vestligere

Sysseier i Nord- Amtet. Denne Reise kostede ham omtrent

150 Rbd. mere, end den ham forhen tilstaaede Sum, og han

ségte derfor om en Gratification for at dække denne Udgift. End-

videre havde Kammeret fra Etatsraad Finn Magnussen og const.

Lektor Steenstrup i Sorb" modtaget Andragender om, at Cand.

Hallgrimsson maatte bevilges 500 Rbd., for derved at sættes

i Stand til at fuldføre hans naturhistoriske Reiser gjennem hele

Island ved i tilstundende Sommer at undersøge Osteriandet

m. v. — Etatsraad Magnussen fremhævede især disse Reisers

Vigtighed til Forberedelsen af den af det islandske Literaire

Selskab paatænkte udførlige Beskrivelse over Island, der igjen

staaer i Forbindelse med de tidligere udgivne ScJkort og de

Landkort, som nu udarbeides. Lektor Steenstrup bemærkede

paa sin Side, at han af J. H. kunde erholde de Oplysninger,

som han trængte til for at kunne udfylde de Aabninger, der

formedelst Islands store Udstrækning nOdvendigen maatte finde

') kgl. Resol. 1. Septbr. 1843.
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Sted i hans egne Undersøgelser, og han erklærede at maatte „være i 842.

saa meget mere taknemmelig for den Hjælp, der ydes af J. H.,
—

som denne i hele Sommeren 1840 reiste med Si. og deeltog i
Apiil.

alle hans Undersøgelser, og Begge derved kom til den Er-

kjendelse, at der med Hensyn til de allerede vundne Resul-

tater endnu stod meget tilbage at gjøre i dette udstrakte og

interessante Land". — Resultaterne af sine Reiser i f. A. havde

J. H. deels meddeelt i Breve, som ledsagede de fra meget

forskjellige Punkter nedsendte Geognostica, deels udførligen og

i Orden indfort i en Dagbog, af hvilken efter Steenstrups

Formening vil vindes et Udbytte, der er af en ikke ringe Be-

tydning med Hensyn til det af ham udkastede geognostiske

Kort over Landet, ligesom han ogsaa haaber derved at kunne

supplere sin Fremstilling af Islands naturlige Forhold saaledes,

at den i forefaldende Tilfælde vil kunne blive en god Veiled-

ning. Professorerne Reinhardt og Forchhammer havde be-

mærket, at det begyndte og med meget Held fortsatte Fore-

tagende, der har til Hensigt at lære Islands naturlige Beskaf-

fenhed og derved dets naturlige Hjælpemidler at kjende, ikke

bør opgives j hvorhos de bevidne, at J. H. ved de tildeels

værdifulde Naturalier, han havde sendt til Museerne i Khavn,

havde lagt Kundskaber og Virksomhed for Dagen, og tillige

viist, at han er det ham betroede Hverv voxen. — I Anled-

ning heraf indstiller Kammeret Bevillingen af den ansøgte

Understøttelse. — Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1842 B,

Nr. 160.

Gandidatus philosophiæ Jonas Hallgrimsson ville Vi

af den islandske Jordebogskasse allern. have tilstaaet

en yderligere Understøttelse af 450 Rbd. rede Sølv i

Anledning af den af ham i forrige Aar i Island foretagne

Reise, og endvidere af samme Kasse 500 Rbd. rede

Sblv, for derved at kunne tilendebringe de ham af det

islandske Literaire Selskab overdragne naturvidenskabe-

lige Undersøgelser sammesteds. — Kjøbenhavn den

20. April 1842.

Cancellie- Plakat ang. Indbetaling af de til ^. Aprii

Fondet ad usus publicos henlagte Indtægter.
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• 842. Khavn den 26. April 1842'. — Canc. 2. Departem.

^p7^ Registr. XLIII, 132 (1842, Nr. 280). Original- Aftryk hos
'

Schultz. Ny Coll. Tid. 1842, S. 473. Qvart-Forr. for 1842,

S. 132—133
5
Schou XXIII, 585.

Canceluk -Plakat, angaaende den fremtidige Ind-

betaling af de det ophævede Fond ad usus publicos

tillagte Indtægter.

Ligesom den allern. Kundgjbrelse af 26. Februar

sidstleden indeholder, at den kgl. Direction for Fondet

ad usus publicos skal være ophævet og de derunder

hårende Forretninger være henlagte under den kongl.

Finantsdeputation, saaledes har Hans Majestæt allernaad.

befalet, at de Indtægter, som tilfaldt bemeldte Fond,

navnligen arveløse Capilaler, Sjette- og Tiendepenge og

de paa Skifte til Creditorer udlagte Summer, som ikke

ere affordrede inden Forlibet af Aar og Dag, herefter

skulle indflyde i Finantskassen.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning og

Iagttagelse for alle Vedkommende. — Det kgl. Danske

Gancellie den 26. April 1842.

28. April. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Valg af Kjfibmænd og Handelsfak-

torer til Repstyrere. Khavn den 28. April 1842.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1842, Nr* 1690. Algreen-Ussings *

Reskriptsamling 1842, S. 129-130.

1 behagelig Skrivelse af 20. Oktobr. f. A. har Hr.

Amtmand, næst at bemærke, at det i den senere Tid

er blevet mere og mere vanskeligt at formaae nogen-

lunde duelige Mænd til at oyertage Repstyrer-Tjenesten,

begjært Dem meddeelt Gancelliets Resolution for, om
ikke Kjobmænd, Handelsfaktorer, Handels-Assistenter og

andre Betjente ved Handelen, naar de itfvrigt ere Hus-

fædre, ere pligtige til at overtage bemeldte Bestilling

l

) Reskr. 9. Novbr. 1825
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i den Commune, hvori Handelsstedet ligger, forsaavidt 1842.

Overøvrigheden, formedelst Mangel paa andre habile

Mænd, finder sig opfordret til at overdrage dem en

saadan Tjeneste.

1 Svar herpaa undlader man ikke tjenstl. at melde,

at ligesom der ifolge Anordning af 3. Juni 1746 § 35,

der kun nævner Bouderne i Sognet som derq, der

skulle udvælges til Bepstyrere, ikke kan antages at paa-

hvile Kjobmændene og Handelsfaktorerne i Handels-

stederne, eller disses Betjente, nogen Forpligtelse til at

overtage Repstyrer-Bestillingen. saaledes maa Collegiet

ogsaa finde det utilraadeligt, at denne Bestilling over-

drages de nævnte Personer, da de, som ikke boende

i selve Beppen, ikke kunne formodes at være saaledes

bekjendte med Forholdene der, at de kunne udfore de

Bepstyrerne paahvilende Forretninger paa en forsvarlig

og for Beppens Beboere tilfredsstillende Maao!e. — Det

.
, kgi. Danske Cancellie den 28. April 1842.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 28. April.

Island, ang. Anskaffelsen af chirurgiske Instru-

menter til Læge -Embedet paa Vestmannfierne.

Khavn den 28. April 1842. — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1842, Nr. 1662—67.

Efter at det kgl. Bentekammer havde tilstillet Gan-

celliet Stiftamtets Skrivelse af 31. Marts f. A., betræf-

fende Beparationen af de chirurgiske Instrumenter ved

Distriktslæge-Embedet paa Vestmannbe, og underrettet

Collegiet om, at de nævnte Instrumenter ved Kammerets

Foranstaltning vare overleverede Instrumentmager Cot-

zand til Istandsættelse, samt ligeledes fremsendt en

Skrivelse fra Amtmanden over Vestamtet, betræffende

Omkostningerne ved Anskaffelsen af chirurgiske Instru-

menter for det sondre Chirurgikat i bemeldte Amt, har

Cancelliet nedlagt allerund. Forestilling angaaende Ud-
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1842. redeisen af de i begge de nævnte Henseender med-

28. April, gaaende Omkostninger, og det har derefter under 13de

d. AL behaget Hans Maj*. Kongen, dog uden Følger for

Fremtiden, allern. at tillade, at saavel det Belob, der

er medgaaet til Istandsættelse af de til Distriktslæge-

Embedet paa Vestmannoe horende chirurgiske Instru-

menter, som den Sum af 93 Rbd., der er medgaaet

til Indkjdb af chirurgiske Instrumenter ved det sondre

Chirurgikat i Islands Vestamt, maa afholdes af den

Sum af 2000 Rbd., som ved det allern. approberede

Normalreglement er tilstaaet Cancelliet til Udgifter ved

Medieinalvæsenet, imod at det paalægges bemeldte

Læger, at holde Instrumenterne i forsvarlig Stand, i

hvilken Henseende de have at gjore fornoden Forklaring

i de Medicinal-Beretninger, de aarlig have at afgive, og

i en saadan at aflevere dem til deres Eftermænd i

Embederne \ hvorhos Lægen i det sydlige Chirurgikat i

l ~) De til VestmannBerne oversendte Instrumenter vare følgende

(jevnf. den Rentek. Skriv. 1. Juli 1828 vedftiiede Liste):

1 Obductions Buesaug med 1 l8st Reserveblad.

1 Polyptang.

1 Setacie-Sonde.

2 Bistourier.

1 Annavrismeernaal.

1 Sax.

1 Solv-Mands-Catheter.

1 Stflv-Fruentimmer-Catheter.

1 SBlv-Sonde-Creux.

1 Troisquart med Sblv-Canttler.

1 Tin-Injectionsspraite.

6 Stkr. Suturnaale.

Dissectionsbestik, hvori : 1 Sax. 1 Nervehage. 1 Tubus.
- li!. I ''s i J r^i' Tr4i.. * Jx*#l»V i \ ti 21* Ir* 1 l \ •

1 Amputations-Buesaug, med lOst Reserveblad.

1 stor lige Amputations-Kniv.

I tveegget dito.

1 Rabenschnabel.

1
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Vestamtet tillige har at foranstalte indbetalt hertil til 1842.

Fordeel for hint Normalbelob den Sum, som han^maatte 28. April.

2 Stkr. Cauterium'er.

1 Petits Metal-Tourniquets.

1 Trepanations-Bestik, hvori:

1 Trepanbue.

2 Stkr. glatte og 1 riflet Trepankrone.

1 Perforativtrepan.

1 Tirfond.

1 Nogle til Pyramiderne i Trepankronerne.

2 Stkr. Elevatorier.

1 Lindsekniv.

2 Stkr. Skrabere.

1 Flaschenzug.

1 Tin-Lavements-Sprbite.

1 Pelikan med 3 Hager.

1 krum Tandtang.

1 lige dito.

1 Geiszfuss.

1 Gingivakniv.

1 Staalsonde til at skrue sammen.

1 Coopers Brok-Kniv med Skudde.

1 Incisions-Sax.

4 Stkr. Ligatur-Naale til Dissektions-Bestikket.

1 Bruskkniv.

3 Stkr. Scalpeller.

1 Pincet.

3 Ligaturnaale.

1 lige og 1 krumt TinrOr til InjectionssprOiten.

I Fiskebeens NedsttSder.

1 stor lige Amputationskniv.

1 lige mindre dito.

1 Torsions-Pincet.

1 Arteriehage med Skaft.

1 dito med 6ie og Skaft.

1 Abbeidser.

Xil. h. 21
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1842. erholde udbetalt af Formandens Bo i Erstatning for de

J. April. Instrumenter, der ere gaaede tabte.

Hvilket man tjenstl. skulde anmode Hr. Stiftamtm.

behageligen at tilkjendegive saavel Distriktslægen paa

Vestmannoe, med Tilfoining, at de dette Embede til-

horende Instrumenter nu af Instrumentmager Cotzand

ere overleverede til Kjobmand J. Benedictsen paa Chri-

stianshavn til videre Besbrgelse, som Landphysikus paa

Island, der vil have at paasee, at der i den aarlige

Medicinalberetning for Vestamtets sondre Chirurgikat

optages Forklaring om Vedligeholdelsen af de dette

Til Trepanations-Bestik: 1 Scharpstang.

Til Flaschenzuget : 1 Bor og 1 Snor til Tridserne.

1 engelsk Tandnfigle med Springfjer og 4 Kroge til.

Til Lavements-Sprfliten : 1 elastisk Rtfr medTinskrue

og 2 Stkr. Klysteerpiber med dito. '

Til Distriktslæge-Embedet i Vester-Amtet var leveret

følgende, der ilftlge Landphysikus Thorstensens Erklæring

17. Juni 1841 befandtes Mi udmærket og aldeles ny Til-

stand" (Værdi 103 Rbd., hvoraf 10 Rbd. liqvideredes ved

gamle Instrumenter)

:

1 complet Forbind-Bestik.

1 — Sæt Tand -Instrumenter med alt TilbehOr.

1 Saxtorphs FtJdselstang.

1 Lavements-SpriJite af Tin med ModerrOr i Futteral.

1 Injections-SprtJite af dito med 4 Rttr i Futteral.

2 Troisquart med Sblv-Canul.

2 elastiske Catheter.

6 dito Bougie.

1 Detrusor.

1 Cetacie-Naal.

1 Flaschenzug med Tilbehør.

2 Bistourie.

I Amputations-Bestik.*

1 Vaccinnaal. ,

1 Scarifications-Instrument.

1 Polyptang.
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Embede tilhorende Instrumenter. — Det kongl. Danske 4842.

Cancellie den 28. April J842 1
. ^S^ApriT

Gancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 28. April,

og Oster -Amtet, angaaende en fraskilt Kones

Forsorgelseshjem. Khavn den 28. April 1842.

—

Canc. 3. Depart. Brevb. 1842, Nr. 1691.

Af den Erklæring, hvormed vedkommende Syssel-

mand har forsynet det med Amtets behagelige Skrivelse

af 31. Decbr. f. A. modtagne Andragende, hvori Rep-

styrerne i Saurbæ Rep foresporge, om ikke en Kone,

uanseet hun ved Dom er skilt fra sin Mand, bor ifblge

Reglementet af 8. Januar 1834 § 6, ligesaavel som en

Enke, hore under samme Forsorgelseshjem, som hendes

forhenværende Mand, indtil hun erhverver sig et nyt,

har Gancelliet erfaret, at et Rarn, som Helga Johannes-

datter den 2. Februar 1840 fodte, og hvortil hun ud-

lagde en anden Mandsperson end hendes Mand, fra

hvem hun da levede separeret i Henseende til Rord

°g Seng, til Rarnefader, er ved Amtets Resolution er-
1

klæret forsorgelsesberettiget i Moderens Forsorgelses-

Commune, og at det derfor er paalagt denne at re-

fundere saavel Ravnegils Rep, hvor Barnet er fodt,

som Husevig Rep, hvor det senere dbde, de af be-

meldte tvende Repper deels til Rarnets Forsorgelse,

deels til dets Begravelse medgaaede Omkostninger,
der ere opgivne til 13 Rbd. 46 Sk.

Os. D. Canc. Skriv, til Amtmanden over Vester - Amtet,
hvori ham tilmeldes Indholdet af den anfdrte kgl. Resol.

13. April, med Anmodning om, at paasee Indbetalingen

af 50 Rbd. som Erstatning for tabte Instrumenter fra den

forrige Distriktschirurg. — Den fornødne Underretning om
Sagen er ved Skrivelser af s. D. tilstillet Finants - Depu-
tationen, Kjøbenhavns Magistrat, Rentekammeret og Sund-
heds- Collegium. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.

21*
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Foranlediget heraf skulde man, næst at bemærke,

at det af Repstyrerne opkastede almindelige Sporgs-

maal maa besvares bekræftende, til behagelig Efterret-

ning og videre Bekjendtgjbrelse tjenstl. melde, at da

Ægteskabet mellem bemeldte Helga Johannesdatter og

hendes Mand Bjarne Arnesen, saaledes som en med

Andragendet fulgt Attest udviser, forst blev endelig

hævet den 3. Septbr. 4 840, ved en under denne Dato

inden fjord Syssels Extraret afsagt Dom, og saaledes

quoad vinculum stod ved Magt, da der opstod Sporgs-

maal om Forsdrgelsen af det af Helga Johannesdatter

udenfor Ægteskabet avlede Barn, ville de til dettes

Underholdning og Begravelse medgaaede Omkostninger

være at afholde af Mandens Forsdrgelses - Commune,

der, efter hvad der i Sysselmandens Erklæring er yttrot,

maa antages at være Husevig Rep i Norder Syssel, og

som saaledes vil have at erstatte Saurbæ Rep, hvor

Moderen, skjondt urettelig, var anseet forsorgelsesbe-

rettiget, de Udgifter, den i den omhandlede Anledning

har haft. — Det kgl. Danske Cancellie den 28. April

1842.

Cancellie-Skrivelsc til Amtmanden over Vester-

Amtet i Island, ang. Underdommeres Reiser til

Optagelse af Vidneforhfir. Khavn den 7. Mai

1842. — Canc. 3. Dep. Brevb. 1842, Nr. 1793. Algreen-

Ussings Reskriptsaml. 1842, S. 134.

Hr. Amtmand har i behagelig Skrivelse af 45. No-

vember f. A. andraget, at De har haft Leilighed til al

erfare, at Underdommeren i en i Amtet behandlet Ju-

slitssag, hvori Omstændighederne medfb'rte, at der

maatte afhbres flere Vidner i andre Thingsogne, end i

det, hvor Sagen blev anlagt og videre forfulgt, har sat

Retten i alle hine Thingsogne, for sammesteds at af-

hcire Vidnerne, uagtet disse dog ei vare bosatte meget

langt fra Sagens egentlige Thingsogn. Næst derhos at
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bemærke, at der, saavidt De skjbnner, Intet vilde have 1842.

været til Hinder for, at Underdommeren, i Medfcir af 7; Mai.

Forordningen 29. November 1837 § 1, havde indkaldt'
~~ *

Vidnerne fra hine Thingsogne til et af ham valgt be-

leiligt Sted i det Thingsogn, hvor Sagen blev behandlet,

for der at afgive Forklaring, saafremt Vidnerne ikke

havde faaet en længere Reise, end omtrent en halv

Dagreise, der svarer til den i For. 29. Novembr. 1837

nævnte Distance af 3 Miil, — samt at De med Hensyn

dertil har fundet det tvivlsomt, om De er bemyndiget

til at approbere de ved den saaledes brugte Fremgangs-

maade foranledigede Udgifter, har Hr. Amtmand begjært

Gancelliets Resolution for, om den citerede Forordning

ikke, i Medfor af For. 24. Januar 1838 § 1, maa an-

tages at være gjeldende paa Island, og i bekræftende

Fald, om der da bcir indrommes Underdommeren Diæt-

penge og Erstatning for Skyds, i Anledning af de Reiser,

han i den omhandlede Sag har foretaget.

t l Svar herpaa undlader man ikke tjenstl. at melde,

al i Overeensstemmelse med hvad den ved allerhoieste

Resolution af 22. August 1838 befalede Forsamling af

islandske Embedsmænd i den Betænkning, som samme

efter Cancelliets Anmodning afgav, angaaende hvilke

af de i Aarene 1835— 1838 inclusive for Danmark

emanerede Anordninger kunde gjtires anvendelige paa

Island, og hvoraf vedlagt folger en Extrakt, havde yttret

med Hensyn til Sporgsmaalet om, hvorvidt den oven-

nævnte For. 29. Novbr. -1837 egnede sig til at udvides

jt
lil Island, kom Collegiet, efter ogsaa desangaaende at

have corresponderet med det kongel. Rentekammer, til

,

det Resultat, at. meerbemeldte Anordning ikke kunde

r findfi Anvendelse der. Ligesom derfor de i oftnævnte

I Anordning indeholdte Bestemmelser ikke ville kunne

følges ved Behandlingen af oriminelle Sager paa Island,

saaledes vil der, som Fblge deraf, heller ikke kunne

nægtes vedkommende Underdommer Diætpenge og Er-

statning for Skyds i Anledning af de Reiser, han i den
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1842. i Deres Skrivelse specielt nævnte Sag har foretaget for

^TJ*". - at afhore de Vidner, som opholdt sig i andre Thing-

sogne end det, hvor Sagen blev behandlet. — Detkgl.

Danske Gancellie den 7. Mai 4842.

io. Mai. Rentekammer - Skrivelse til Stiftamtmanden,

Amtmændene og Biskoppen i Island, ang. Sub-

scriptions-Indbydelse paa en dansk-islandsk Ord-

bog. Khavn den 10. Mai 1842. — Anmeldt som

publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1842. Ved

kgl. Resol. 19. Decbr. 1841 var hver af Udgiverne tilstaaet af

Fonden ad usus publicos 350 Rbd. for Aaret 1842 og300Rbd.

for 1843, da Ordbogen ventedes at blive færdig i Manuskript. —
Rentek. IsL Copieb. 14, Nr. 1047.

Rentekammeret har af Finantsdeputationen mod-

taget til Opsendelse til Island endeel Exemplarer af en

Subscriplions-Indbydelse paa et dansk-islandsk Lexicon,

der med kgl. Understøttelse udgives af Gand. Philos.

Konrad Gislason og Johann Haldorsen.

Idet man herved tilstiller Hr. (Tit.) N. N. Exem-

piarer af bemeldte Subscriptions - Indbydelse, skulde

man tjenstl. anmode Dem om, at fordele disse Exem-

plarer iblandt Sysselmændene i Deres Amt (til Biskop-

pen: imellem Geistligheden i Island) paa den Maade,

som De anseer hensigtsmæssigst til dette gavnlige Fore-

tagendes Fremme. — Rentekammeret den \ 0. Mai -1 842.

io. Mai. Rentekammer • Skrivelse til det kongl. Danske

Cancellie, ang. Althingets Organisation m. m.

Khavn den 10. Mai 1842. - Orig. i Cancelliets Archiv

:

Akter til For. 8. Marts 1843. Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr.

1048. Jevnf. Tftindi fra nefndarfund. l'slenzkra embættis-

manna 1841, S. 9—41.

Ved behagelig Skrivelse af 24. Februar d. A. har

det kongelige Danske Cancellie tilstillet Rentekammeret:

\) En af den ved allerh. Kesol. af 22. August 1838

befalede Forsamling af Embedsmænd i Reykjavig ud-

* arbeidet Betænkning over Hensigtsmæssigheden af, at
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der paa Island dannes en særlig raadgivende Forsam- 1842.

ling, samt over de forskjellige derhenhorende Punkter, 10. Mai.

som indeholdes i allerhbi. Resol. af 20. Mai 4 840.

2) Et Udkast til en Anordning, angaaende Indret-

ningen af en saadan Forsamling.

3) Et af Kammerraad Sysselmand Melsted udarbeidet

Forslag til en Mbdification i det Valgsystem, som i For-

samlingens Udkast er foreslaaet, og

4) En Skrivelse fra Stiftamtmanden over Jsland,

hvorved dette Forslag fremsendes,

og forlangt Rentekammerets Yttringer, saavel over

Sagen i det Hele, som navnligen med Hensyn til Udredel-

sen af de med den paatænkte Forsamling forbundne Om-

kostninger. Det efter vor Formening allervigtigste Punkt i

denne Sag angaaer Maaden, hvorpaa Valgene af fornævnte

raadgivende Forsamlings Medlemmer rigtigst kunne være

at ordne, eftersom det væsentligen vil beroe derpaa,

ikke alene hvorvidt selve Institutionens Indforelse vil

hos Islænderne mode den almindelige Interesse, som

vistnok maa onskes, men ogsaa hvorvidt det er at

haabe, at Forsamlingen kan sikkres de dygtigste Med-

lemmer. Men just i denne Henseende forekommer det

os, at der i det indsendte Udkast til den paatænkte

nye Anordning, vod hvis Udarbeidelse man har be-

stræbt sig for saavidt muligt at lempe Forslagene

efter Forordn, af 45. Mai -1834 angaaende Provindsial-

Stændernes Indretning i Danmark, er altfor lidet blevet

taget Hensyn til Islands særegne Forhold.

De i Udkastets § 20—23 fra Forordn, af 15. Mai 4 834

optagne Bestemmelser vilde nemlig ikke alene med-

føre uforholdsmæssige Omkostninger, Vidtløftighed og

Forviklinger, men maa upaalvivlelig ogsaa, paa Grund

af Islands Localiteter, ansees aldeles uiværksættelige.

Naar nemlig de til Valgene nødvendige Forberedelser

skulle tilendebringes i 8 Uger fra den Tid det kundgjbres,

at Listerne over de Valgberettigede og Valgbare ere frem-

lagte til Eftersyn hos Præsterne, og der fra denne Tid

gaae 4 4 Dage for at man kan gjbre sig bekjendt med
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1842. Listernes Indhold og fremføre Indsigelser imod samme,

10. Mai. endvidere nogle Dage til disse Indsigelsers Paakjendelse
"^^""^

af en dertil sammenkaldt Valgcommitté, og endelig 8

Dage, i hvilke Vælgerne bor have Tid til at overveie,

hvem af de i Valglisterne opførte Valgbare de ville

give deres Stemme, saa bliver der ikke fulde 5 Uger

tilbage til Valglisternes Indsendelse fra de fjerneste

Jurisdictioner til Landets eneste Trykkerie og derefter

til selve Trykningen, til Listernes Tilbagesendelse til

Autoriteterne, og endelig til deres Fordeling mellem

Vælgerne i de ofte vidtløftige Sysseler. Men hertil er

denne Tid aabenbart aldeles utilstrækkelig, selv om
den kunde forlænges noget, hvilket dog ikke lettelig

vil kunne skee, da Valgene ifølge § 24 af gode Grunde

skulle foretages i Løbet af September Maaned, og da

der ikke kan gjores Begyndelse med Listernes Affat-

telse af vedkommende Præst og Repstyrer førend efter

at det nye Fardagsaar er indtraadt, altsaa tidligst i

den første Halvdeel af Juni Maaned, ligesom derefter

disse specielle Lister skulle for hvert Syssels Vedkom-

mende gjennemgaaes af Sysselmanden med tiltagne

Mænd, forinden den generelle Liste af dem kan ud-

arbejdes. Rentekammeret maa derfor være enigt med
det kongel. Danske Gancellie i, at disse Bestemmelser

ikke bør tages til Følge; men i Henseende til de to

Alternativer, der kunde sættes i Stedet, og som For-

samlingen har henpeget paa, nemlig enten at ind-

skrænke Valgfriheden til selve Valgdistriktet (maaskee

ogsaa Amtet) eller aldeles at ophæve de reelle Betin-

gelser for Valgbarheden, troe vi, at det sidste fortjener

Fortrinet, saaledes, at man alene holder sig til de al-

mindelige personlige Betingelser, hvortil dog maatte føies,

at Personen, der vælges, bør være i Besiddelse af

saadan Selvstændighed i Samfundet, som udelukkes

ved Stillingen som Tyende eller andre lignende For-

hold. — At Forsamlingen har indladt sig paa at fore-

slaae de ovenomtalte Bestemmelser, hvis Uhensigts-
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mæssighed den selv erkjender, er aabeubart alene 1842.

foranlediget ved dens Onske om, at conservere en 10. Mai

almindelig, ikke til det enkelte Distrikt indskrænket

Valgfrihed. En saadan Valgfrihed maa ogsaa i Island

ansees nødvendigere end noget andet Sted, navn-

ligen nbdvendigere end i Danmark, eftersom det paa

Grund af locale Omstændigheder er aldeles fornodent,

at Valgdistrikterne inddeles efter Sysseler, og de saa-

ledes ville blive i hbi Grad ulige i Henseende til

baade Intelligens og Folkemængde, ligesom det tillige

er en naturlig Fblge af de islandske Forhold, hvor

ingen egentlig Middelstand gives, at der forholdsviis

vil findes faa duelige Valgkandidater, og det kunde

saaledes let hænde, at der i de mindre befolkede Sys-

seler ikke gaves Nogen, som man maatte onske Sæde
i Landets raadgivende Forsamling. Hvis nu alligevel

Vælgerne i ethvert Valgdistrikt vare ved deres Valg

indskrænkede til de i samme Distrikt boende Personer,

°g der saaledes i Forsamlingen maatte oplages mindre

dulige Subjecter, vilde dette have desto betænkeligere

Folger, som de Deputeredes Antal er indskrænket til

20. og Tiden for deres Virksomhed til en Maaned.

Det er især af denne Aarsag, at Rentekammeret har

troet at burde foreslaae, at man i Island giver Slip

paa de reelle Betingelser for Valgbarheden, som den

eneste Maade, hvorpaa det lader sig gjore, at indromme
en ikke til selve Distriktet indskrænket Valgfrihed.

Men dette vilde ogsaa medfare flere Fordele, idet nem-
lig Valghandlingen derved baade blev simplere og mindre

bekostelig. Naar Valgfriheden indskrænkes til Distriktet

ophore vel de Vanskeligheder, der, under Forudsætning
af en i den nævnte Henseende uindskrænket Valgfri-

hed, vilde være forbundne med Valglisternes Indsen-

delse til Trykning. Men derimod vilde, saalænge de

reelle Betingelser skulde vedblive, en anden Vidtløftig-

hed mode, idet Sysselmændene maatte paalægges skrift-

lig at forfatte ligesaa mange Valglister, som der i Sysselet

er Vælgere; hvortil endnu kommer den Uleilighed og
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1842. Bekostning, som paa Grund af Communicationens Be-

10. Mai. skaffenhed og Sysselernes store Udstrækning maa være
~~ ' forbunden med Valglisternes Omsendelse til Vælgerne

i Distriktet. De Ulemper, der saaledes i Island vilde

være forbundne med Indskrænkning af Valgfrihed i

Henseende til Distriktet, maa Kammeret ansee over-
'

veiende over de Betænkeligheder, der kunde være for- \

bundne med sammesteds at give Slip paa de reelle

Betingelser for Valgbarheden. Forsamlingen har, som

det synes os, af gyldige Grunde nedsat de reelle Be-

tingelser for Valgbarheden til de samme, som for Valg-

retten, men det kan ikke nægtes, at Besiddelsen af

10 Hundr. i Jord, eller Livsfæste af 20 Hundr. paa offentligt

eller beneficeret Gods, i og for sig indeholde meget

svage Garantier, saa at det kun er Lidet, hvorpaa der

vilde være at give Slip. Man har erindret, at ved at

tilstaae uindskrænket Valgfribed i Henseende til Distrik-

tet vilde det kunne skee, at den samme Person blev

valgt paa flere Steder, hvoraf Ulempe kunde opstaae. •

Denne Ulempe synes imidlertid uden Vanskelighed at

kunne afhjelpes derved, at det paalagdes Amtmanden,

naar et sligt Dobbeltvalg fandt Sted i Amtet, at ind-

kalde den Suppleant, der havde de fleste Slemmer.

For det Tilfælde, at Dobbeltvalg skulde skee i forskjel-

lige Amter, maatte det paalægges de to andre Amt-

mænd med Vinterposten at underrette Stiftamtmanden

om Udfaldet af Valgene, for at han med den tilbage-

gaaende Post kunde underrette vedkommende Amt-

mand om det skete Dobbeltvalg, samt om, hvilken

Suppleant ifolge heraf blev at indkalde.

Den Ulighed, der, ved at give Slip paa de reelle

Betingelser for Valgbarheden i Island, vilde opstaae

imellem Valgfriheden i Danmark og Island, vflde saa-

ledes være vel motiveret ved dette Lands særegne

Beskaffenhed, der endog, efter vor Formening, gjore

det meest tilraadeligt, der at indfore indirekte Valg,

saaledes som af Kammerraad Melsted er foreslaaet.
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Paa den Maade vilde ogsaa den mulige Betænkelighed 1842.

ved de reelle Betingelsers Ophævelse i sig selv meget 10. Mai.

formindskes, naar nemlig kun enkelte, deres Medbor-

geres Tillid besiddende Mænd, kom til at udbve Valg-

retten. Men denne Valgmethode synes desuden for

Islands Vedkommende af andre Grunde at fortjene

Fortrinet, fremfor de af Forsamlingen foreslaaede direkte

Valg. Som Folge af mange Valgdistrikters store Ud-

strækning, og Communicationens Besværlighed, er det

nemlig at befrygte, at naar Vælgerne fra et heelt Di-

strikt skulde samles til et fælles Valgmode, vilde mange

af disse udeblive, hvorved Garantien for heldige Valg

vilde formindskes, ligesom og denne Besværlighed vilde

formindske Interessen for Institutionen. Valg af Valg-

mænd vilde derimod ingen særskilt Forsamling af de

deri deeltagende udkræve, eftersom disse Valg hensigts-

mæssigst kunde foretages paa Repstyrerthingene, hvis

disse efter den islandske Forsamlings Forslag, som af

Rentekammeret er anbefalet i Skrivelse til det kongel.

Danske Cancellie af 8. Marts d. A., bleve holdte i Juni

Maaned, men de til Deputeretvalget specielt udnævnte

Valgmænd vilde neppe nogensinde udeblive fra dette.

Men en stærkere Modgrund imod de af Forsamlingen

f°»'eslaaede umiddelbare Valg, og en stor Anbefaling

f°r den af Kammerraad Melsted foreslaaede Valgmethode
er den Omstændighed, at de med Institutionen for-

bundne Bekostninger, efter det kongel. Danske Can-
cellies derom gjorte Bemærkning, som Kammeret maa
ll træde, rigtigst udredes af Amlsrepartionsfondene, og
altsaa udelukkende komme til at hvile paa Lbsegods-

hundreclerne; thi det vilde da fremtræde som en paa-
faldende Anomalie, om Valgretten desuagtet skulde

grundes udelukkende paa Eiendom, eller i visse Til-

fælde paa Besiddelse af Jorder, da derved aabenbar
just den Qvalification, der hjemlede Valgretlen, blev
uden ringeste Indflydelse paa Bekostningernes Udre-
delse, hvorimod der endog kunde gives en heel Deel
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1842. Vælgere, som vilde blive aldeles fritagne for at yde

10. Mai. nogetsomhelst Bidrag dertil, medens Byrden i storre

eller mindre Grad, men under alle Omstændigheder

for en meget væsentlig Deel, kom til at falde paa dem,

der vare aldeles udelukkede fra enhver personlig Deel-

tagelse i Institutionen. Men foruden den Anomalie,

dette i sig selv indeholder, vilde det give Anledning

til, at de Bonder, som ikke ere af de ommeldte Livs-

fæstere og i hvis Midte der, allerede paa Grund af

deres overveiende Antal, sikkert gives en storre Deel

Mænd, der ere skikkede til at udove Valgret, end

blandt Eiendomsbesiddernes Klasse, vilde ikke blot

finde sig tilsidesatte, men endog besværede, for en

Sags Skyld, hvori de ingen Deel havde, hvorved Mis-

noie med hele Institutionen lettelig kunde opstaae.

Derimod vilde, ifald Kammerraad Melsteds Forslag tages

til Fblge, Enhver, der kom til at bidrage til Institu-

tionens Vedligeholdelse, ogsaa ikkun med saare faa

Undtagelser for en Deel komme til at deeltage i den.

Forsaavidt den i Udkastets § 37 omhandlede Til-

ladelse for kongelige Embedsmænd til at modtage Valg

angaaer, maa Kammeret med det kongel. Danske Can-

cellies Pluralitet være enigt i, at en saadan Tilladelse

hensigtsmæssigst kunde meddeles af Embedsmandens

overste Foresatte i Landet, og mest passende gives

den Form, som i saa Henseende er foreslaaet. Tilladel-

sen vilde saaledes af Sysselmændene og Lægerne

(Landphysikus derunder indbefattet) være at sbge hos

vedkommende Amtmænd, af Landsoverrets-Assessorerne

og Landfogden hos Stiftamtmanden, af Geistligheden

hos Biskoppen og af Bessestad Skoles Lærere hos

Stiftamtmand og Biskop i Forening. Ligeledes troer

Kammeret, at det kunde overlades til de hbieste Ovrig-

heder, Stiftamtmanden og Amtmændene, Biskoppen og

Justitiarius i Landsoverretten, selv atbedbmme, om de

kunne modiage det paa dem faldne Valg, uden at deres

Embedsforretninger derved forsømmes, og at foran-
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stalte detFornodne i saa Henseende. — Endvidere maa 1842,

Kammeret med velbemeldte Cancellie bifalde Hensigts- JO, Mai.

mæssigheden af de i Udkastets § 43 indførte Bestem-

melser, forsaavidt disse angaae, at Forhandlingerne

fores i det islandske Sprog, samt i Henseende til Proto-

kollers og Betænkningers Affattelse og Oversættelse.

Hvad derimod betræffer den deri indførte Undtagelse,

hvortil intet Analogt findes i Forordn. 15. Mai 1834, at

det nemlig skulde være tilladt danskfødte Mænd, der

ikke ere det islandske Sprog fuldkommen mægtige,

hvad enten det maatte være den kongelige Commis-

sarius eller en af Althingsmændene, at udtrykke sig i

sit Modersmaal, da vilde Collegiet. saafremt et udtryk- •

keligt Forslag ikke derom var skeet, have fundet

en saadan Undtagelse meget betænkelig, allerhelst

da det vel med Rimelighed kan forudsættes, at der

til Deputerede eller Althingsmænd ikke vil blive

valgt Andre end de, som ere det islandske Sprog

saa mægtige, at de deri kunne gjore sig forstaae-

tige. Men skulde alligevel nogen saadan blive valgt,

eller skulde en danskfødt Mand ville skyde sig

ind under den givne Tilladelse, er det indlysende,

hvor stor en Tidsspilde og Forvirring det vilde med-

føre, naar det tillades denne at holde saadanne Fore-

tag, som rimeligviis mere end Halvdelen af de Depu-

terede ikke kan forstaae, og hvor upraktisk det vil blive,

at paalægge Præsidenten at sbrge for, at Foredragets

Mening bliver tilstrækkelig opfattet. — Ved de af det

kongel. Danske Cancellie foreslaaede Tillægsbestem-

melser til Forsamlingens Udkast, at der, i Lighed med
hvad der er bestemt i Plak. 19. Oktober 1836 bestem-

mes, hvilke Diætpenge der kunde tilkomme Valgdirec-

teurerne og Medhjælperne, samt at der for hver af de

kongelige Deputerede udnævnes en særskilt Suppleant,

har Rentekammeret Intet at erindre.

Hvad endelig Udredelsen af de til den paatænkte

Forsamling medgaaende Omkostninger angaaer, da har
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1842. Gollegiet i det Foregaaende herom ytlret sin Mening*

loTi^nT Dog formene vi, at det var rigtigst, i Lighed med hvad

der er bestemt i Forordn, af 45. Mai 4 834 § 88, forst

at indhente den forste islandske raadgivende Forsamlings

Betænkning, forend nærmere Beslutning tages om Udre-

delsesmaaden; hvorimod der Intet findes at erindre imod

den i Udkastets § 79 optagne Bestemmelse, at Omkost-

ningerne forskudsviis udredes af Jordebogskassen. —
De med det kgl. Danske Cancellies behagelige Skrivelse

af 24. Febr. d. A. fulgte Bilage remitteres herved. —
Rentekammeret den 40. Mai 1842.

I

u.Mai. Rentekammer - Skrivelse til Landfogden i Is-

land, ang. Sysselmændenes Beregninger over Laug-

mandstolden. Khavn den 14. Mai 1842. —
Denne Skrivelse indeholder Rentekammerets Antegnelser til

Jordebogskasse- Regnskabet fra 1. August 1839 til 31. Juli

1841. — Under 6. Oktober 1842 er den opfort i Stiftamtets

Repertorium over de Island vedkommende Love, Anordnin-

ger og Regjerings-Skrivelser m. m. — Uddrag.

... 24. At Sysselmændenes aarlige Beregninger

over Laugmandstolden bilægges samtlige vedkommende

Repstyreres Optegnelser over de Afgiftspligtige , er nbd-

vendigt, med Hensyn til, at disse Optegnelser begrunde

Overøvrighedernes Attestation, som paategnes bemeldte

Regninger. Herr Landfogden bedes derfor, ved Af-

skrifter af denne Post til samtlige Sysselmænd paa

Island, at foranledige, at det Foranforte befolges, for-

saavidt Saadant ei allerede er iagttaget.

21. Mai. Rentekammer-Skrivelse til den kgi. Direction

for Statsgjælden og den synkende Fond, ang.

den islandske almindelige Coliect. Khavn den

21. Mai 1842. — Rentek. hl Copieb. 14, Nr. »067.

Af behagelig Skrivelse af 21. April 1840 fra den .

kgl. Direction for Statsgjælden og den synkende Fond
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erfares, at samme i Henseende lil Sldrrelsen af de i 1842.

Statsgjældskassen indestaaende, i Anledning af Jord- 21. Mai.

branden paa Island i Aaret 1783 indsamlede frivillige

Gaver til Bedste for de der i Landet Skadelidte, er

kommet til et Resultat, der er noget afvigende fra det

af Kammeret i Skriv, af 1. Juli 1837 antagne, hvilken

Meningsforskjel hovedsagentlig reiser sig fra en forskjellig

Anskuelse i Henseende til Afskrivningen af nogle Sum-

nier, der ere afholdte af den kgl. Kasse, deels strax i

de forste Aar efter Jordbranden, for at forskaffe Lan-

dets indvaanere en efter Tid og Omstændigheder bie-

blikkelig Hjælp, deels til Islands Forsyning, efter at

Gollectpengenes Renter vare henlagte til Kystopmaalingen

der i Landet. Det befindes nemlig, at den af velbe-

meldle Diveclion antydede Capitalforskjel af 14,671 Rbd.

37 Sk. Solv imellem den her udarbeidede, og den med

forberorte Skrivelse fremsendte nye Opgjbrelse, hidrbrer

blandt Andet derfra, at en af den kgl. Kasse forskudt

Sum af 12,239 Rd. 34 Sk. D. Gour. efter Directionens

Formening bbr afskrives paa Renterne, eller, saafremt

disse ikke tilstrække, da paa Gapitalen, efter Dalum af

de respective Udtællingsdage, dersom det ibvrigt er

a*gjort, at Gollectpengene have at afholde nysmeldte

Sum, der er udredet af Statskassen i Aarene fra 1786
ll

' 1789, men ei bragt i Afregning med Gollectpengene

tørend
i Aaret 1835. Hvad der bevægede Kammeret

U1 at betragte de ommeldte 12,239 Rd. 39 Sk. D.Cour,
som en paa Gollectpengene heftende Udgift, var den

Bestemmelse, som indeholdes i Slutningen af den i

vedlagte Gjenpart af Kammerets Skrivelse af 4. Novbr.
1 786 til daværende Finantskasse - Direction communi-
cerede allerhdieste Resolution af 22. Juni 1785, men
ved nærmere Overveielse af samtlige til Sagens Be-

dbmmelse nu forhaanden værende Data, forekommer del

os dog, at overveiende Grunde Lale for aldeles at holde
dem ude af Beregningen. De beslaae af nedenaufbrte,
i Rentek. Skrivelse af 1. Juli 4 837 specificerede Poster,

nemlig

:
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1 842. 1) Den kongelige Handels Omkostninger og cal-

21. Mai. culerede Tab paa trende Ladninger Fisk, der bleve
~~~

afskibede fra Sbnder- eller Vester-Landet til Nord- og

Ost -Landet til Udsalg efter Ind-

kjbbspriis 6721 Rd. 40 Sk. D. G.

2) De til Indkjbb af Creaturer,

istedetfor den paa flere Gaarde

uddbde Besætning, anvendte . . . 4600 — » -

3) Af de 7500 Rd. D. C, der

i Aaret 4788 befindes at have været

tilstillede Stiftamtmand Lewetzau . 3948 — 24 -

Med Hensyn til de under Nr. 1 nævnte 6721 Rd.

40 Sk. maae vi saaledes bemærke, at ligesom Udtryk-

kene i den ovenfor citerede allerhbieste Resolution

ingenlunde gaae ud paa, at de i samme omhandlede

Udgifter ubetinget skulle afholdes af Gollectpengene,

men alene i Tilfælde af at Belobet maatte kunne ud-

bringes af samme, saaledes sees ogsaa af den ligeledes

citerede Skrivelse fra Kammeret af 4. Novbr. 1786, at

Afgjbrelsen af Spbrgsmaalet om Collectpengene burde

belastes med den ommeldte Udgift, er antaget at være

afhængig af, om disse maatte befindes tilstrækkelige

dertil, naar forst de ved Gollectens Bevilgelse

tilsigtede Udgifter vare bestridte af samme. Det er

imidlertid saa langt fra, at en hermed stemmende Op-

gjbrelse siden paafulgte, at der endog, da under 28.

Marts 1800 allerhbieste Bestemmelse afgaves om den

fremtidige Anvendelse af de da i Behold værende Col-

lectpenges Renter, nemlig til at bekoste Opmaalingen

af de islandske Kyster &c, ikke tages noget Hensyn

til forommeldte, af Finantskassen udredede Sum, uagtet

det er aabenbart, at dertil da havde været den mest

passende Anledning, ligesom det ogsaa er en Selvfblge,

at selve Maaden, hvorpaa hiin Bestemmelse var clau-

suleret, nemlig, at hvad der ikke kunde dækkes ved

bemeldte Renler blev at foreskyde af Finantskassen,

henviser til, at Collectpengenes dengang i Behold
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værende Capital agtedes conserveret i sin integritet i 842.

med det fulde Belob, hvortil den da blev opgivet. 21. Mai.

Hertil kommer endnu, at der af Finantskassedirectionen,

hvor Collectpengenes Conto er fort, uden at der paa

samme findes nogen Anmærkning angaaende den her

omhandlede Sum — see vedlagte Skrivelse af 2. Marts

4805 og dermed fulgte Afskrift af Contoen, — ingensinde

er gjort Paastand paa Erstatning af bemeldte Sum, og

det er forst 50 Aar efter at Udgiften har fundet Sted,

nemlig i Aaret -1835, da Archivundersbgelse her an-

stilledes om Collectpengenes Status til enhver Tid igjen-

nem den hele foregaaende Periode, at Summen af Kam-

meret antoges at maatte bringes i Beregning, medens

dog af alle nu fremhævede Data synes at fremgaae, at

del, om end ikke nogen speciel Oplysning derom er

forefundet, maa være anseet rigtigst ikke at belaste

Collectpengenes Conto med en Udgift, der fornemmelig

skulde tjene ,til at æquivalere en blot calculeret Avance
for den kgl Handelskasse paa Nbdvendigheds-Artikler,

som ved at udskibes fra Island til Danmark eller Ud-

landet muligen kunde have givet Tab istedetfor Fordeel.

Det Væsentlige af hvad nylig er anfbrt er ligeledes

gjeldende om de under anden og tredie Post nævnte

5518 Rd. 24 Sk. D. Cour., med Hensyn til hvilke des-

U(^n i Særdeleshed maa bemærkes, at den Rigtighed
f°r disse Penge, som har været at finde her i Kam-
met, er deels ikke i det Hele fuldstændig, deels af

er
* saadan Beskaffenhed, at for Uddelingen ingenlunde

haves fyldestgjbrende Beviser tilstede, saa at disse

kunne begrunde et vitterligt Tilgodehavende hos oft-

meldte Collectpenge; og skulde man, blot for at oplyse

dette med et Exempel, hoslagte lade folge Stiftamtm.

Lewetzows Skrivelser af 24. August 4 789 og 24. Juli

^ 790, med tilhoi ende Bilage. Endvidere maa erindres,
at den i kgl. Besol. af 5. Juni 4799 udtalte Villie: —
uat Kongens Leilændinger ikke skulle tage nogen Hjælp

XII. n. 22
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1842. af Collectpengene" — formentlig ogsaa maa gjelde den

21. Mai. Hjælp, der deraf tidligere er tilflydt Island; men at

dette dog er skeet, og at der er blevet taget fortrinligt

Hensyn til, at de kgl. Ode Jorder optoges til Dyrkning,

viser vedlagte Skrivelse af 16. Januar 1791 med Bilage,

fra daværende Stiftamtmand over Island O. Stephensen,

ligesom ogsaa efter den hoslagte Stiftamtm. Lewetzows

Skrivelse af 4 8. Decbr. 1789 vedfolgende Distributions-

liste, de Guldbringe Syssel tildeelte 200 Rd. til Besæt-

ningshjælp ene ere tilflydte Kongsleilændingerne. Det

forekommer derfor Kammeret, at dersom der nu kunde

være Sporgsmaal om, at Collectpengene skulde bære

nogen Deel af de her omhandlede 5518 Rd. 24 Sk. D. C,

det da maatte gjb'res til Gjenstand for speciel Under-

søgelse, favormegel der af Collectpengene i det Hele

er lildeelt Leilændingerne paa alt kongeligt Gods; men

foruden at de hertil fornødne fuldstændige Oplysninger

ikke kunne tilveiebringes efter saa lang Tids Forlob, <

vilde, om dette endogsaa forudsættes som muligt, Resul-

tatet neppe vise sig til Fordeel for den kongel. Kasse,

uaar sees hen til, at det Skalholtske Jordegods i Aaret

1785 var overtaget af Kongen, der desforuden besidder

meget betydelige Dornainer paa Island, navnlig forrige

Thykkebai og Kirkebai Klosters Godser i Skaptefjelds

Syssel, nærmest Vulkanudbrudet, og saaledes ogsaa

nærmest underkastet dels Virkninger, der fremkaldte

Trang til Understøttelse.

Under den Forudsætning, at den kgl. Direction for

Statsgjælden og den synkende Fond, efter hvad saa-

ledes er forklaret, med os maatte være enig i, at over-

vejende Grunde tale for, at der for den kongl. Kasses

Vedkommende frafaldes Krav paa nogensomhelst Er-

statning af de omhandlede 12,239 Rd. 34 Sk. D.Cour.,

ville Collectpengenes Renter formentlig strække til at

dække de i velbemeldte Directions Skrivelse af 21 .
April

4840 ommeldte, den 26. August 1788 udredede 400 Rd.,

og de under 24. April og 6. Juni 1789 samt 26. Aug.
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1799 gjorte Udlællinger af 3956 Rd, 63 Sk. D. Cour. — 4842.

Dette vil da oasaa være Tilfældet med de i Rentekam- 21. Mai.

merets Opgjorelse over Collectpengene til 31. Decbr.

1786 i Capital- Rubrikken overfarte Renter 1922 Rd.

45 Vs Sk., hvilken Overførsel iOvrigt er skeet for Af-

ligningens Skyld, og synes ikkun at have den Ind-

flydelse, at disse Renter ere anvendte forinden der er

taget af Capitalen. Paa den anden Side, og saafremt

den i Kammeret forfattede Opgjorelse, med Hensyn til

de i det Foregaaende ommeldte Poster, tages til Folge,

kan det heller ikke være andet, end at de i den kgl.

Statsgjælds - Direclions Skrivelse udhævede Summer,

735 Rd. 40 Sk., 4 39 Rd. 67 Sk., 46 Rd. 45 Sk., og

423 Rd. 32 Sk., fremdeles, som i Opgjbrelsen skeet,

maae fores til Afgang i Collectens Capital. Med Hensyn

til velbemeldte Directions Yttring, at det maa være en

ligefrem Folge af Resol. af 9. Marts 1804, at saavel de

aarligen forfaldne Renter, der intet Aar have udgjort

1700 Rd., som ogsaa de udlaante, men senere indbe-

talte Renter, ansees medgaaede til Opmaalingen, og at

disse Renter altsaa ikke kunne afbenyttes til dermed

at afholde Collectens ovrige Udgifter — hvorfor ogsaa

samtlige fra 29. Oktober 4 802 til 16. Februar 1808 i

Dircclionens ovenmeldte Skrivelse specificerede Ud-

tællinger af tilsammen 3125 Rd. 66 Va Sk. D.Cour, ere

afskrevne paa Capitalen — da maa herved erindres,

at efter Finantskasse-Direclionens Opgivende udgjorde

de aarlige Renter af Collectpengenes Capital i Aaret

1800: 1700 Rd. D. Cour., ligesom ogsaa, at Hans Maj*.

Kongen, uagtet Finanls-Collegiet i allerund. Forestilling

af 28. Februar 4 804 — hvoraf hoslagt fremsendes Ex-

tract — har andraget, at Rentekammeret, i Anledning

af de i 1800 og 1801 indtrufne haarde Aaringer, i Aaret

1802 havde disponeret over 5000 Rd. af Collectpengene
til Uddeling til Trængende og for Levnetsmidlers An-
skaffelse for Islands Indvaanere (af hvilken Sum dog
ikkun de forannævnte 3425 Rd. 66 1

/* Sk. D.Cour, vir-

22*
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1842. kelig ere medgaaede), desuagtet til denne Forestilling

21. Mai. har resolveret, at hvad der til Islands Opmaaling ud-

fordres mere end 1700 Rd. aarlis; af Renterne af de

islandske Collectpenge skal udredes extraordinairt af

Finantskassen, hvoraf man maa komme til den Slutning,

at Kongen har approberet, at den ovenberbrle Udgifts-

sum af 5000 Rd., eller, som den siden viste sig virke-

lig at have været, nemlig 3125 Rd. 66 V« Sk. D. Cour.,

skulde udredes af Collectpengenes Renter, hvortil vel

ogsaa de fornodne Ressourcer maae antages at have

været tilstede, da i samme Forestilling Collectens Ca-

pital i Aaret 1804 opgaves af Finantskasse-Direclionen

at udgjcJre 46,946 Rd. 44 Sk., hvoraf de aarlige Renter,

omtrent 1880 Rd., overstige med 180 Rd. de 1700 Rd.

aarlig, hvorpaa der gjordes Regning til Opraaalingen.

De 1864 Rd. D. Cour., velbemeldte Direction har

formeent uretteligen at være belastede Collectpengene,

fordi Skibet Justitia skulde assureres for kgl. Regning,

ere i den i Rentekammeret udarbeidede OpgjdreIs,e be-

tragtede som en Præmie til Statskassen, der paahvilede

Expeditionen med nævnte Skib at udrede, imod at den

blev holdt skadesløs for Sciskade, fjendtligt Overfald

og Stimolest. Denne Anskuelse maa Kammeret frem-

deles ansee for rigtig, naar hensees til, at Finantskasse-

Directionen den 18. Decbr. 1810 er bleven anmodet

om, at foranledige udbetalte til Handelshuset Suhr & Son

2303 Rd. 52 Sk. D. Cour., der, efter opgjort Dispache,

tilkom Handelshuset Etatsraad Knudsen & Co. i Thrond-

hjem for den fornævnte Skib ved dets Ankomst til Island

af den bekjendte Jorgen Jorgensen tilfoiede Molest.

Dersom der, efter bemeldte Direclions Skrivelse

af 21. April 1840, saavel med Hensyn til Indultaarene,

som i Henseende til Forrentningen, skulde opgjcjres For-

skjel paa den Deel al Collectens Capital, der .
er ind-

flydt i Zahlkassen, og paa hvad deraf er indgaaet i

den islandske Jordebogskasse, og saaledes navnlig Ren-

terne af hvad der antoges at indestaae i sidstmeldte
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Kasse for Aaret 4815 indtil Udgangen af Aaret 1823 1842.

beregnes til Repræsentativer efter de ved Forfalds- 21. Mai.

tiderne gjeldende Courser, saa synes det i alt Fald
*

slutningsrigtigt at antage, at dette burde været gjennem-

fort ogsaa for den efterfolgende Tid, indtil Aaret 1836,

da Coursen blev pari.

Men Kammeret skjonner ikke, at der gives fyldest-

gjbrende Grunde til overhovedet at opgjtire Beregningen

over Collectpengenes Mellemværende med Finantskassen,

enten i Repræsentativer, eller med den antydede For-

skjel imellem bemeldte Kasse og Jordebogskassen. Det

maa nemlig erkjendes, at Adskillelsen af den daværende

Finantskasse og Jordebogskassen paa Island er formel,

idet nemlig de i sidstmeldte Kasse indflydte Gollect-

penge igjen ere anvendte ti! andre Statsudgifter for

Finantskassens Regning, og hensees endvidere til, at

det, efter kgl. Resol. af 18. og Finants-Collegiets Skrivelse

af 23. Oktbr. 1786 til Rentekammeret, maa ansees af-

gjort, at Forrentningen skulde skee af Finantskassen,

saa synes dette, i Forbindelse med den Omstændighed,

at der ingensinde er udstedt Obligation for Gapitalen,

overveiende at være for den Mening, at Collectpengene

maae ansees forrentede af Statsgjældskassen som anden

uopsigelig Gjæld i Dansk Courant, uden Hensyn til

senere indtraadte Forhold, man saa meget mere nu

roaa onske holdte udenfor Beregningen, som Collect-
*

pengenes Renter, efter at deraf ere udredede de af

Finantskassen gjorte Forskudde, og, om endog Bereg-

ningen bliver saaledes, som af Kammeret er fremstillet,

ikke engang strække til, foruden 700 Rbd. i Vartpenge

til Capitain Born, at afholde hvad der udfordres til de

tilbagestaaende trigonometriske Arbeider og Udgivelsen

af Landkort over Island.

Ifolge det Foranforte, samt i Henhold til den herfra

i 1837 fremsendte og hermed tilbagefblgende Opgjorelse

over de islandske Gollectpenge, skulde man fremdeles
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1842. være af den Formening, at disses i Stalsgjældskassen

2\~~MbT'
'ndestaaende uopsigelige Capital udgjbr 28,049 Rbd.

88 Sk. og de uaffordrede Renter til \\. Decbr. f. A.

27,563 Rbd. 85 Sk. Sttlv; og skal Kammeret, saasnart

velbemeldte Directions behagelige Svar, hvormed det

Indsluttede udbedes tilbagesendt, er modtaget, strax

foredrage Sagen for Hans Maj*. Kongen, og saaledes

bringe denne forældede Sag til Ende. — Rentekam-

meret den 24. Mai 4842.

2i. Mai. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Confirmation og Altergang for en Dovstum.

Khavn den 21. Mai 1842. — Canc. I. Departem.

Brevb. 1842, Nr. 2306-7.

Under 48. Februar sidsti. har Deres Hoiærv. an-

draget paa, at den 55 Aar gamle Dbvstumme, Simon

Davidsen af Hruna, Arnæs Syssel, der ved sin Broder

Haldor Davidsens Bestræbelser ved Hjælp af Kobber-

stykker og Tegnsprog skal have opnaaet en ikke ube-

tydelig Grad af Kundskab om Guddommen og de christe-

lige Sandheder, maatte blive antaget til Confirmation

°8 gj°rt deelagtig i Herrens Nadvere.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med

den kgl. Direction for Dovstum me-Institutet her i Staden,

skulde Gancelliet tjenstl. melde til behagelig Efterret-

ning og videre Bekjendtgjbrelse, at naar Deres Hoiærv.

finder, at bemeldte Dovstumme kan confirmeres, har

/ Gancelliet Intet imod hans Confirmation og paafolgende

Deelagtiggjbrelse i Nadverens Sakramente. - Det kgl.

Danske Cancellie den 24. Mai 4 843 J
.

) s. D. Canc. Skriv, til Directionen for Døvstumme - Insti-

tutet, hvorved Ovenstaaende tilmeldes, og tillige nærmere

Udtalelse forlanges om Indberetninger om de Dbvstumme,

der findes paa Island. Canc. 1. Dep. Brevb. 1842, sst.



Canc.'Plak. ang. Medicinaltaxten. 343

Cancellie - Plakat ang. en ny Medicinaltaxt 1842.

for Danmark. Khavn den 24. Mai 1842 1

. — ^4Tm^T
Ifblge Landphysikus' Skrivelse 2. Decembr. 1844 kom denne

Taxt til at gjelde i Island fra 1. Januar 1843. — Canc. 2.

Depart. Registr. XLIII, 16l b - 162 (1842, Nr. 354). Original-

Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4*°. Qvart-Forr. for 1842,

S. 138—139. Schou XXIII, 588.

Cancellie -Plakat, angaaende en ny Medicinaltaxt

for Kongeriget Danmark, der skal træde i Kraft fra

1. Juli 1842 og gjelde i 2 Aar.

Efter at den Commission, der var anordnet til at

revidere og indgive Forslag til de fornbdne Foran-

dringer i den i Aaret 1818 udgivne Medicinaltaxt, havde

tilendebragt Udarbeidelsen af en ny Taxt paa samtlige

de Medicamenter, der findes anforte i den ved Forord-

ningen af 28. Decbr. 1839 autoriserede Pharmacorjoe,

blev Samme, paa Gancelliets derom nedlagte allerund.

Forestilling, med nogle af det kgl. Sundhedscollegium

foreslaaede Forandringer, ved allerhdieste Resolution af

30. December f. A. allernaad. approberet til at gjelde

i 2 Aar.

Denne Taxt er derefter af det kongel. Sundheds-

kollegium foranstaltet trykt, hvorhos det, efter bemeldte

Gollegii Forslag, endvidere under H. dennes har be-

haget Hans Majestæt allern. at befale, at den skal træde

i Kraft for Kongeriget Danmark fra \. Juli næstkom-

mende. sfi?uitiix\-, rM'$i - imr

Hvilket herved, ifblge allerhoi. Befaling, tilkende-

gives alle Vedkommende til fornoden Efterretning og

allerurid. Efterlevelse. — Det kongel. Danske Cancellie

den 24. Mai 1842.

Directionen for Universitetet og de lærde 28. Mai.

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Island,

l

) Canc. Skriv. 1. Oktbr. 1842.



344 Univ. Dir. Skriv. ang. Skolen

1842. ang. Bestemmelse af en Byggeplads for Latin-

skolen i Reykjavik. Khavn den 28. Mai 1842.

-— Copieb. for Universitetet og Skolerne 1842, Nr. 844.

Da Directionen maa ansee det saare ønskeligt, at

den kongl. Resol. af 7. Juni f. A., hvorefter den lærde

Skole paa Bessastad bliver at forlægge til Reykjavik og

der at indrette efter en mere udvidet Plan i Forbindelse

med et Pastoralsetiainarium, snarest muligt, og senest

inden næstkommende Yinter, kunde bringes i Udforeise,

har den været betænkt paa, at lade den dertil fornødne

Træbygning i forestaaende Sommer udfore i en af

Norges Kjobstæder efter hosfølgende Tegning og Grund-

plan, og man skulde nu i denne Anledning tjenstl. an-

mode Stiftsøvrigheden om, deels ved Tegningens Til-

bagesendere at meddele de Bemærkninger, med Hensyn

til den paatænkte Indretning af Bygningen m. v., hvortil

der maatte findes Anledning, deels at indlede det For-

nodne til, at en bekvem Plads til Bygningens Opforelse

kunde erhverves for Skolen, saaledes at tillige de For-

arbeider, der maatte være nødvendige til Grundens

Ryddeliggjørelse, Planering o. s. v. , kunde være til-

endebragte inden Bygningens Ankomst ved Skibsfartens

Aabning til Foraaret 4 843.

Idet Directionen vedlægger nogle af forhenværende

Stiftamtmand, Kammerherre Bardenfleth meddelte Be-

mærkninger angaaende de Pladser, som efter hans Me-

ning kunne ansees som de bekvemmeste, udbeder man

sig Stiftsøvrighedens nærmere Forslag i saa Henseende

snarest muligt behageligen meddeelt, ledsaget af Bereg-

ning over de Omkostninger, som i de forskjellige Til-

fælde ville være nodvendige til Byggepladsens Er-

hvervelse og Indretning til dens Bestemmelse.

Det indsluttede Bilag forventes remitteret. — Den

kongelige Direction for Universitetet og Skolerne den

28. Mai 1842.
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Plakat ang. Retsbetjentes Adgang til Salair

ved Auktioner og Licitationer. Rhavn den 3. Juni

1842. — Denne Plakat er oprindelig udgiven for Danmark,

pien udvidet til at gjelde for Island ved kgl. Resol. 14. Juli

1847 (Canc. Skriv. 27. s. M.
,

jevnf. Canc. Skriv. 11. Febr.

1845 til den kgl. Commissarius), uden dog at være „kund-

gjort ved Trykken i det islandske Sprog" (For. 21. Decbr. 1831).

Den anføres som publiceret 1843 i Oefjords, Thingae og begge

Mula Sysselerne. — Canc. 2. Dep. Registr. XLIII, 182b— 184

(1842, Nr. 386). Original -Aftryk hos Schultz. Ny Colleg.

Tid. for 1842, S. 649—654 (med Motiver). Qvart-Forr. for

1842, S. 139—1415 Schou XXIII, 588-589.

Plakat, indeholdende nærmere Bestemmelser om

Retsbetjentenes Adgang til at erholde Salair i Anledning

af Auktioner og Licitationer, som foretages i kongelig

Tjeneste, m. v.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi have

fundet Os foranledigede til at tilstaae vedkommende

Retsbetjente Gebyrer for adskillige Vor Tjeneste ved-

kommende Auktions og Licitations-Forretninger, i An-

ledning af hvilke de hidtil tildeels ikke have nydt Be-

taling, og i den Henseende allernaadigst anordnet som

tøjger:
,
f
« j f

:j.

4) Vedkommende Retsbetjente skulle for Fremtiden

°gsaa for de Auktioner og Licitationer, der forefalde

paa de kgl. Domainegodser, nyde Salarium og Gebyr
efter de almindelige Sportelanordninger, dog at del for-

bliver ved de særegne allerhoieste Resolutioner, der

ere givne for Skovauktioner paa de ældre Domainer. —
2) Ligeledes skulle og i Almindelighed de sædvanlig

anordnede Gebyrer og Salairer udredes af de Auktioner

og Licitationer, der ellers foretages for den kongelige

Tjenestes Skyld. Dog skal dette ikke gjelde i de Til-

fælde, hvori den nuværende Lovgivning indeholder en

særdeles Hjemmel for en Undtagelse herfra. Saaledes
bor alle de Auktioner og Licitationer, der inden For-

ordningen af 45. Juni 4771 og Plakaten af 49. April

1842.

3. Juni.
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1842. -1805 deri gjorde Forandring, bleve foretagne af Land-

militairelatens Embedsmænd, forrettes uden Betalinu,
3. Juni.

7 D7

forsaavidt de afholdes for kgl. Regning. Ogsaa skulle

de Beskrivelser af Auktions- og Licitationsforretninger,

der ere nddvenclige som Bilage for offentlige Regnskaber,

fremdeles som hidtil leveres uden Betaling. — 3) I Lig-

hed med det Gebyr m. v., der ved Forordningen af

29. Septbr. 1
4 844 § 7 er tillagt vedkommende Retsbe-

tjente for Licitationer over Arbeide paa Hovedlande-

veiene, vil der og blive at tillægge dem et Gebyr af

2 Rbd. 24 Sk., foruden Godtgjorelse for Reiseudgifter

samt sædvanlig sportelmæssig Betaling for Plakater,

Udskrifter o. s. v., i Anledning af Licitationer over

Korn- og Fourage-Leverancer i Vor Tjeneste. — 4) Saa-

fremt der i noget enkelt Tilfælde maatte opstaae Tvist

om, hvorvidt en Forretning horer til de saaledes und-

tagne eller ikke, bliver denne at afgjore ved Vort Can-

cellies Resolution.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn

den 3. Juni 1842.

4. Juni. Rentekammer Skrivelse til Landfogden i Is-

land, Stephan Gunnlaugsson., ang. Skolens Penge-

væsen og Regnskab. Khavn den 4. Juni 1842
2

.
—

Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 1121.

Hr. Landfoged Gunlogsen underrettes herved om,

at det Forhold, som hidtil har fundet Sted mellem den

islandske Jordebogskasse og den islandske lærde Skoles

Pengevæsen, vil, efter hvad Kammeret derom har til-

skrevet Directionen for Universitetet og de lærde Skoler,

være at ansee ophævet fra den 31. Juli 1841 at regne,

og, ligesom fra den Tid særskilt Regnskab for Skolens

') i Original-Aftrykket og Registranten staaer ved en Feil:

„Decembr."

• /
'O Univ. Dir. Skriv. 23. Juli 1842; Rentek. Skriv. 15. Juni 1843.
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Indtægter og Udgifter vil være at aflægge til bemeldte

Direction, saaledes vil det Regnskab for disse Indlægter

og Udgifter, som hidtil har været indført i det islandske

Jordebogskasse - Regnskab, deraf aldeles udgaae fra

samme Tid. Bemeldte Direction vil formentligen an-

gaaende det saaledes indtraadte Forhold tage de for

nodne Bestemmelser, og Rentekammeret skal derfor

blot for indeværende Regnskabsaar samt indtil nysnævnte

nærmere Bestemmelser vorde meddelte, herved have

Dem tilkjendegivet til Efterretning, at i det særskilte

Regnskab, De saaledes har at aflægge til Universitets-

Directionen, blive at anfore

som Indtægt: Skagefjords og Oefjords Syslers

Kongetiender, under Fremlæggelse af vedkommende

Sysselmænds Regnskaber for Tiendernes Belob, og lige-

ledes hvad der i Aarets Lob indkommer for solgte

Boger; hvorimod udelades de Jordebogs - Afgifter af

nogle Jorder af de forrige Skalholtske og Holumske

Godser, der komme Jordebogskassen tilgode, eftersom

hele det førstnævnte Gods blev overtaget af den kgl.

Kasse imod et aarligt Æqvivalent til Skolen af 2500

ftbd., og de tvende Jorder af det sidstnævnte Gods,

som nu bruges af Sysselmændene i Hunevatns og Skage-

fjords Sysler, i sin Tid ere kjøbte for nysnævnte Kasses

Begning, — og

som Udgift: samtlige Gager og Lønninger, m. m.,

M Embedsmænd, Stipendier og andre staaende Ud-

tællinger — hvoriblandt 63 Rbd. 72 Sk. til Medicinal-

Indretningen, istedetfor 44 Rbd. 60 Sk., med hvilket

Belob denne Refusion hidtil feilagtigen har været beregnet

samt iøvrigt hvad der af Stiftsøvrigheden i Island

beordres udbetalt til Skolens Fornødenheder, hvorom
ibvrigt vil være at afgive Beretning directe til Univer-

sitets-Directionen.

Hvad der af Jordebogskassen foreskydes til Skolen,
dens Embedsmænd og Oeconomie, vil i en samlet Sum
være at beregne under en særskilt Conto i Regnskabet

1842.

4. Juni.

•

I
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1842. for bemeldte Kasse, og maa i enhver Henseende der-

T med forholdes ligesom med de Summer, der aarligen
Juni«

i ••

forskudsvns udredes af Jordebogskassen for Stats-

gjældens og Pensionskassens Regning; hvorhos Hr. Land-

fogden strax efter Regnskabsaarets Udlob har at tilstille

Rentekammeret en af Stiftsøvrigheden paategnet An-

viisning paa Universitets -Directionen, for at den fore-

skudle Sum derefter kan foranstaltes Jordebogskassen

refunderet ved Indbetaling i Zahlkassen af Skolens

Midler, som enten allerede ere eller maatte blive stil-

lede til bemeldte Directions Disposition. lovrigt vil det

være en Selvfølge, at de Embedsmænd ved Skolen,

som maatte onske nogen Deel af deres Gage udbetalt

her i Staden, derom maae til Universitets -Directionen

indgive deres skriftlige Begjæring, forsynet med Hr.

Landfogdens Paateguing om, at være Dem foreviist til

Efterretning ved Skolens Regnskab, hvor Belobet bliver

at fore til Indtægt, men over det, der allerede paa

denne Maade er udbetalt eller bliver begjært udbetalt

inden De modtager denne Skrivelse, vilde De hertil

indsende en Fortegnelse, for at Belobet kan blive for-

anstaltet Jordebogskassen refunderet ved Indbetaling i

Zahlkassen fra Universitets -Directionen. — Rentekam-

meret den 4. Juni 4 842 1
.

8. Juni. Kongelig Resolution ang. det islandske Skatte-

og Matrikelvæsen. Khavn den 8. Juni 1842. —
I Rentekammerets Forestilling 1. Juni foredrages Gangen i den

islandske Skattesag, siden Etatsraad .Tohnsson, som Deputeret

for Island i Roeskilde Stænderforsamling, i Sommeren 1840

fremkom med et Forslag derom, i den Hensigt at fortfge Ind-

') Ved Rentek. Skriv. s. D. til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, samt til den kgl. Direction for Universitetet

og de lærde Skoler, meddeles Underretning om den trufne

Forandring med Hensyn til Skolens Regnskabsvæsen. —
Rentek. Isl. Copieh. 14, Nr. 1122—23.
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tægten af Island. IfBlge kgl. Resol. 21. April 1841 var For- 4842.

slaget sendt den Rvigske "Forsamling af islandske Embedsmænd s. Juni.

til Betænkning, og denne var ledsaget af et til denne Forsam-

ling indgivet Forslag af Amtmand Thorsteinson i Vester-Amtet

om Regulering af det islandske Skattevæsen.

Afgifterne til Kongens Kasse bestod for Tiden af:

1) En Fjerdedeel af Jordtienden, og ligeledes af Lbse-

godstienden, forsaavidt den naaede over Skiftetiendens Grændse

(5 Hdr. hos hver Yder). Efter Johnsson udgjorde Tiende-

capitalen

:

Jordegods Dyrhed Det forAar 1838

efter Jordeb. angivne LBsegods.

i Nord- og Oster-Amt . . 34,526 Hdr. — 21,766 Hdr.

i Sonder-Amt 25,680 — — 15,361 —
i Vester-Amt 22,093 - — 7,450 -

tilsammen 82,299 Hdr. og 44,577 Hdr.

eller i det Hele 126,876 Hdr.

Naar Tienden heraf beregnes til 1 %, vil den udgjbre

1268 Hdr. å 17 1

/* Rbd. eller omtrent 22,200 Rbd., men der-

fra maatte drages alle Immuniteter, Tienden under Skiftetien-

dens Grændse, Tienderne af Skagafjords og Oefjords Sysseler,

der tilhcJrte Skolen, o. s. v., saa at den kgl. Andeel af Tien-
den ansloges af Johnsson kun til 2550 Rbd.

2) Skatten, hvis BelHb anslaaes til *)l af 10,000 Rbd.

3) Gjaftolden, som anslaaes til Vs af 10,000 Rbd.

4) Laugmandstolden, der ydes med 2 1
/« Sk. pr. Fisk,

°g udgjflr derfor kun 320 Rbd.

5) Mand tal s fisk, som anslaaes til omtrent 200 Rbd.
aarlig. ^!>Imim?T

; ....... .yifo, «>l

Kongetiende, Skat og Gj aftold vare imidlertid for den
største Deel bortforpagtede til Sysselmændene, for en reguleret
Afgtft af ialt 2690 Rbd. (kgl. Resol. 26. Septembr. 1838). -
Ved at paalægge en

, t
Landskat" som en Procentoskat . af

fast og lost Gods, afskaffe alle Immuniteter, sætte Syssel-
mændene paa fast Gage rir. m., calculerede Etatsraad Johns-
son en Brutto-Indtægt af 27,050 Rbd., eller Netto 14,500 Rbd.,
hvorhos han vilde paalægge Handelen en Afgift afJ Rbd.
pr. Commercelæst, caleuleret omtrent til 3000 Rbd. Efter
denne Plan vilde der altsaa fremkomme aarlig et caleuleret

Overskud af 18,000 Rbd.

Rentekammeret fremhæver det som en Feil, at Forslaget
ikke gaaer ud paa nogen Rectification af Reglerne for An-
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1842. givelsen af Lcisegodset til Tiendehundreder; endvidere, at der

8. Juni. ^ke som hidtil gaves Fritagelse for et vist Antal Hundreder,

' hvilken Fritagelse hidtil havde for en Deel udjevnet Skattens

Ubillighed.

Forsamlingen i Reykjavik havde anseet Johnssons For-

slag i dets Heelhed for aldeles utilraadeligt, og Kammeret

slutter sig dertil, paa Grund af at den der opstillede Basis for

Beskatningen ikke kunde erkjendes for rigtig.

Amtmand Thorstéinsons Forslag gik ud paa, at det nu-

værende Afgiftsvæsen maatte reformeres fra Roden af, ved at

gives et fast Grundlag ; dette skulde sbges i en ny Matrikel,

og denne skulde tilveiebringes ved at lade Sysselmændene og

Tiendetagerne revidere Jordebogen af 1760, dog efter den

Grundsætning, at ethvert Rep og Sogn skulde beholde ikke

mindre Hundredetal i Dyrhed end nu
$

Kongetiende, Skat,

Gj aftold, Laugmandstold, Mandtalsfisk burde gaae ind, og

isteden derfor paalægges en „Landskat", bestemt i Landtfre

eller Penge efter Capitelstaxt, og paalignet efter Dyrhed alt

det Jordegods, som ikke af en eller anden Grund forundes

Afgiftsfrihed. Mod dette Forslag bemærkedes fra flere Sider,

at den faste Eiendom ingenlunde burde være den eneste Skatte-

basis, og at man som hidtil burde ogsaa benytte Ldsegodset

som Gjenstand for Beskatning. Kammeret fandt derhos den

foreslaaede Maade til Matrikelens Berigtigelse meget ufyldest-

gørende.

Forsamlingen i Reykjavik havde ikke indladt sig paa at

fremsætte noget eget Forslag, men kun erklæret sig for Lbsegods-

tiendens Vedbliven; den havde desuden anseet en ny Jordebog

for Onskelig, og vilde lade Sysselmænd og Tiendetagere rette

Jordebogen af 1760. En forøget directe Beskatning ansaa den

for utilraadelig, „med mindre en Mængde af Indvaanerne ud-

sattes for Kummer og maaskee Ruin". Indirecte Beskatning

vilde altsaa være den eneste mulige. Overhovedet tilraadede

Forsamlingen, at overgive Sagen til Drøftelse af nogle faa

sagkyndige Mænd i Landet, der havde at udarbeide en Plan,

som siden gjennem Rentekammeret kunde forelægges den is-

landske Stænderforsamling.

Efter at Rentekammeret har yttret, at Nedsættelsen af en

Commission i Island formentlig ikke vilde nytte, men kun

frembringe en fornyet Uenighed, og efter at det har antydet

adskillige Punkter, som ved Sagens Afgjorelse maatte tages i

Betragtning, uden dog at komme til bestemte Forslag, ind-

stiller det, at tilkjendegive Stænderforsamlingen i Roeskilde,
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hvad der var foretaget i Sagen, og at flere detaillerede Op-

lysninger udfordredes fra Island filrend man kunde skride til

en Afgjorelse. — Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1842 C,

Nr. 207.

Vi bifalde allernaadigst, at Ostifternes Stænder-

forsamling gives den Besked, at det ved indbemeldte

deres Petition fremsendte Forslag, betræffende Afgifts-

væsenet i Island, har været forelagt den ved allerh. Resol.

af 22. August 1838 befalede Forsamling af Embeds-

mænd i Reykjavig, hvilke have erkjendt Gavnligheden

af Afgiftssystemets Forandring, men dog ikke fundet

Anledning til at anbefale det gjorte Forslag, ligesom

heller ikke noget nyt Forslag er indgivet, men forskjel-

lige Synspunkter meddelte, ifolge hvilke Sagen forment-

lig maatte betragtes, hvorfor det er blevet uundgaaelig

nodvendigt at indhente flere detaillerede Efterretninger

fra Island selv, forinden denne vigtige Sag kan under-

kastes videre Behandling.

Og ville Vi ibvrigt allern. have Vort Rentekammer

tilkjendegivet, at ved Udarbeidelsen af et nyt Regulativ

for Afgiftsvæsenet i Island bliver al iagttage, at Konge-

tienden fremdeles skal vedblive at opkræves som sær-

skilt Afgift, ligesom det derhos er Vor Villie, at Rente-

kammeret henvender sin Opmærksomhed paa at fremme
^ e for længere Tid tilbage begyndte Arbeider, sigtende

til at tilveiebringe eu ny Matrikul for Island. — Kjoben-

havn den 8. Juni 1842.

1842.

8. Juni

Caucellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands

Nord- og Oster-Amt, angaaende Omkostninger ved

Landphysici Visitats af Apotheket paa Akureyri

(Oefjord). Khavn den 23. Juni 1842. — Canc.

*• Depart. Brevb. 1842, Nr. 2367-68.

I Anledning af en fra Landphysikus Thorstensen
indkommen Foresporgsei, om han paa sin forehavende
Reise til Ofjord Handelsted, for at visitere det der op-
rettede Apothek, kan vente Befordring in natura, eller

23. Juni.
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1842. om det kan overlades ham selv at s5rge for sin Be

~^TT*^"" fordring, og i saa Fald, af hvilket Fond han kan vente

de dermed forbundne Omkostninger godtgjorte, har

Amtet, næst at indberette, at samme i Forventning af

Caneelliets Samtykke har tilkjendegivet Landphysikus

Thorstensen, at det overlades til ham selv at leie Be-

fordring, samt at Udgifterne dertil forskudsviis skulde

blive afholdte af Nord- og Ost-Amtets Repartitionsfond,

1 behagelig Skrivelse af 20. Decbr. f. A. indstillet, at

de nævnte Befordrings-Udgifter maae lignes med Halv-

delen paa Sonder-Amtets og Halvdelen paa Nord- og

Ost- Amtets Repartitionsfond, samt at Thorstensen maa

af sidstnævnte Fond udbetales 2 Rbd. rede Salv i Diæt-

penge saalænge Visitationsreisen vedvarer.

Foranlediget heraf skulde man, efter derom at have

corresponderet med det kgl. Rentekammer, til behage-

lig Underretning og videre Bekjendtgjcirelse herved

tjeustl. melde, at det, i Lighed med hvad Gancelliel i

Skrivelse af 1 8. Juni 1840 til Stiftamtmanden over Is-

land og Amtmanden over Islands Vest-Amt har bestemt,

med Hensyn til Landphysici Visitationsreiser til Apo-

theket paa Stykkesholm, bifalder, al Landphysikus Thor-

stensen leier Befordring til de Visitationsreiser, han har

al foretage liJ Apolheket i Oefjord, og at hans Udgifter

derved erstattes ham med Va af Sbnder-Amtets og 9
/s

af Nord- og Ost- Amtets Repartitionsfond, samt at der,

saa længe han er paa denne Reise, tilstaaes ham daglig

2 Rbd. r. S. af Nord- og Ost- Amtets Repartitionsfond. —
Det kongel. Danske Canoellie den 23. Juni 1842 1

.

25. Juni. Forordning ang. en forandret Formular til

Formaningstalen ved Eds Aflæggelse for Retten.

Khavn den 25. Juni 1842. — Canc. l.Dep.Registr.

XIII, 807* (1842, Nr. 965^. Original-Aftryk hos Schultz. Ny
\

•) Ved Canc. Skriv, af s. D. er Underretning herom at-

gaaet til Stiftamtmanden over Island. Canc. 3. Depart.

Brevb. sst.
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Coll. Tid. 1842, S. 673-675 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1842, 1 842.

S. 147—149; Schou XXIII, 589— 591. see For. 22. Septbr. '—- ^
1846. — Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli

25, Junl

1843
5

ligeledes i samme Aar i Reykjavik, Gullbringa og Kjosar,

Borgarfjords, Myra og Hnappadals, Snæfellsnæs, Dala, Barda-

strands, Hunavatns, Oefjords og begge Mula Sysselerne.

Kongelig Bekj endtgj Srelse ang. Resultaterne Juli.

af den Roeskildske Stænderforsamlings Session i

1840. Khavn den 4. Juli 1842. — Publiceret 1843

i Oefjords, ThingOe og begge Mula Sysseler. — Canc. 2. De-

part. Registr. XLIII, 213* (1842, Nr. 495b
). Original-Aftryk

hos Schultz. Ny Coll. Tid. for 1842
}

S. 675-690. Schou

XXIII, 596— 610. Fréttir fra fiiUtmafunginu i Hr6arskeldu

1840, S.27-70. - Uddrag.

Alleunaadigst Bekjendtgjorelse til Provindsial-

stænderne for Sjællands, Fyens og Lollands -Falslers

Stifter, samt for Island og Færoerne, om Resultaterne

af deres under deres Forsamling i -1840 afgivne aller-

underdanigste Betænkninger og ovrige indgivne An-

dragender.

Vi Christian den Ottende &c. Vore troe Provind-

sialstænder for Sjællands, Fyens og Lollands -Falsters

Stifter, samt for Island og Færoerne, Vor Kgl. Hyldest

og Naade. — Af de Forhandlinger, som ere foregaaede

ved Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens og Lol-

lands-Falsters Stifter, samt for Island og Færoerne, i

Aaret 1840, have Vi med allerhoieste Tilfredshed er-

kjendt Deres redelige Iver for Landets Bedste. Efter

at saavel de Betænkninger, som De have afgivet over

de Dem til Overveielse forelagte Lovudkast, som og

Deres ovrige allerund. Andragender påa det Nbieste

ere blevne provede, ville Vi herved allern. give Dem
en samlet Oversigt over de Beslutninger, der i saa

Henseende ere blevne tagne.

XII. li. 23
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1842. 1. Af de Anordninger, hvortil Udkast have været

4. Juli. Provindsialstænderne forelagte, ere folgende udkomne:

.... 4) Under 16. Decembr. 1840, Forordning an-

gaaende nødvendig Appel i criminelle Sager;

8) under 26. Marts 4841 Forordning, der forandrer og

nærmere bestemmer Straffen for Brandstiftelse; —
9) under 2. April s. A. Plakat for Island, angaaende

Udvideise af Udpantningsretten og nærmere Bestem-

melse af Fremgangsmaaden ved Udpantninger;

11) under 7. April s. A. Plakat, hvorved det forbydes

Kjbbmændene i Island, paa samme Handelsplads at

have Udsalg paa flere end eet Sted; 13) under

28. April s. A. Plakat for Island, indeholdende nær-

mere Bestemmelse af Forordningen af 24. April -1833

§ 4; — 20) under 8. Septbr. s. A. Forordning,

indeholdende nærmere Bestemmelser om Beviset i cri

mineile Sager; — 24) under 24. Septbr. s. A. Plakat,

indeholdende, hvorledes den i visse Tilfælde skal ansees,

der lindes i Besiddelse af sljaalne Koster m. m.

Af de foranfbrte Anordningers Indhold ville Vore

troe Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og Lol-

lands-Falsters Stifter samt for Island og Færderne er-

fare, hvorledes de Bemærkninger, der saavel af Dem

som af Vore Provindsialstænder for Norrejylland have

været fremsatte ved de forelagte Udkast, ere blevne

tagne under nbiesle OverveieJse, og hvorledes Ud-

kastene i Overeensstemmelse dermed have modtaget

adskillige Forandringer, nærmere Bestemmelser og Til-

fbininger. — — —
II. Med Hensyn til det Vore Provindsialstænder

meddelte, fra Stiftamtmanden over Islands Stift frem-

komne, Forslag angaaende Heikjavigs Indlemmelse i de

danske Kjbbstæders Brandforsikkring, da have Vi, efter

at de af begge Vore troe danske Provindsialstænder-

forsamlingev over denne Sag afgivne Betænkninger af

Vort Cancellie have været Os allerunderd. foredragne,

allern. bemyndiget Vort Cancellie til at lade Heikjavigs
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Comraunalbestyrelse meddele Indholdet af bemeldte 1842.

Betænkninger, med Tilfoiende, at den attraaede Ind- 4. Juli,

lemmelse i Kjbbslædernes Brandforsikkring, som Folge

deraf, i det mindste ikke for Tiden kan finde Sted,

og at det overlades til Samme, om den maatte finde

Anledning til at indlede nye Forhandlinger angaaende

Sagen, og i den Henseende erhverve de af Vore troe

Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og Lollands-

Falsters, Stifter samt for Island og Færderne paapegede

Oplysninger. —
III. Paa de af Vore troe Provindsialstænder ind-

givne allerunderd. Andragender have Vi Fblgende at

tilkjendegive Dem:

1J Forsaavidt Vore troe Provindsialstænder i Deres

indgivne Petition angaaende Modificationer i Stænder-

institutionen have udhævet de hidtil adskilte Forsam-

lingers Forening eller Forbindelse, da kunne Vi vel

hgesaa lidet nu som forhen bifalde en Forening af

Stænderne. Derimod have Vi taget det under Over-

veielse, om ikke slænderske Committeer, som paa Vor

allerhoieste Befaling kunne afgive Betænkning over An-

liggender, der angaae flere Provindser eller den hele

Slat, kunde være at indfore som en hensigtsmæssig

Udvikling af Provindsialstændernes Institution, og have
Vi bemyndiget Vor Commissarius til at meddele de

Oplysninger, som maatte være fornbdne, og foranledige

e& Yttring desangaaende af Vore Stænder, for at der
1 saa Henseende kunde forelægges den næste Forsam-
ling et Lovudkast. Ibvrigt have Vi ikke fundet Os for-

anledigede til at foretage den af Stænderne foreslaaede

Revision af Stænder-Anordningerne. 3) Ved
at indfbre fuldstændig Offentlighed i Finantsbestyrelsen,

have Vi opfyldt de Onsker, som Vore Provindsialstæn-

der i deres tvende fbrste Finantspetitioner i saa Hen-
seende have fremsat; men forsaavidt Vore Stæuder i

Deres i 4840 indgivne Petition have andraget paa, at

toaarige Budgetter stedse maatte forelægges Stænderne

23*
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1842, til Betænkning, inden de endeligen approberedes, da

rTT"" have Vi fundet, at Saadant i Udførelsen vilde medføre
L. Juli. 1

betydelige Vanskeligheder og forsinke Budgettets Af-,

fattelse. Da de Bestemmelser, som Vi afgive angaaende

Statsudgifterne, ikke kunne indbefattes under Benæv-

nelsen af Love,
t

men alene indeholde Forskrifter for

Vore Gollegier og Embedsmænd, i Henseende til Be-

styrelsen af de, dem vedkommende, Indtægter og Ud-

gifter, og da saadanne administrative Forskrifter endnu

mindre kunne siges at have en Forandring i Under-

saatternes Eiendoms- eller personlige Rettigheder eller

i Skatterne og de offentlige Byrder til Gjenstand, naar

ingen Forbgelse i Skattebyrderne ved dem foranlediges

eller tilsigtes, gaae hine Andragender ogsaa udenfor

Stændernes lovbestemte Virkekreds. — 7) Det

af Vore troe Provindsialstænder allerunderd. indsendte

Forslag, betræffende Afgiftsvæsenet i Island, har været

forelagt den ved allerhbieste Resolution af 22. August

1838 anordnede Forsamling af Embedsmænd i Reikjavig,

hvilke have erkjendt Gavnligheden af Afgiftssystemets

Forandring, men dog ikke fundet Anledning til at an-

befale det gjorte Forslag, ligesom heller ikke noget nyt

Forslag er indgivet, men ikkun forskjellige Synspunkter

meddelte, fra hvilke Sagen formentlig maatte betragtes.

Det er derfor blevet uundgaaelig nødvendigt at ind-

hente flere detaillerede Efterretninger fra Island selv,

førend denne vigtige Sag kan underkastes videre Be-

handling. —
Til Bekræftelse paa forestaaende allern. meddelte

Resolutioner have Vi udfærdiget denne Vor Kundgjorelse,

og forblive Vore troe Provindsialstænder i kgl. Naade

bevaagne. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjtfbenhavn

den 4. Juli 1842.

e. juli. Plakat angaaende Forandring i Fundationen

for Enkekassen. Khavn den 6. Juli 1842.
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Publiceret 1843 i Borgarfjords, Snæfellsnæs, Dala og Barda- 1842.

6trands Sysseler, samt i alle Nord- og Oster -Amtets Jurisdio g, juii.

tioner, med Undtagelse af Skagafjords Syssel. — Canc. 2. De- -

part. Reg. XLIII, 228-229 (1842, Nr. 500«). Original-Aftryk

hos Schultz. Ny Colleg. Tid. for 1842, S. 766-772. Qvart-

Forr. for 1842, S. 161-162; Schou XXIII, 610-612.

Plakat, angaaende Ophævelsen af § 2 i Fundatsen

for den almindelige Enkekasse af 30. August 1775 m. m.

Vi Christian den Ottende <&c. G. V., at, da det

har viist sig, at der opstaaer adskillige Misforhold af

den Bestemmelse i Enkekassens Fundats af 30. August

1775 § 2, at alle af Vor Kasse gagerede Embedsmænd
skulle til Bedste for bemeldte Kasse lide Afkortning

for en Maaneds Gage, men derimod fritages for det i

sammes § 7 bestemte Tillæg til det tarifmæssige Ind-

skud, saa ville Vi, at bemeldte Vore Embedsmænd fri-

tages for hiin Forpligtelse, imod, naar de skulle gjbre

Indskud i Enkekassen, at være lige Vilkaar under-

kastede med Andre, ligesom Vi og have fundet det

nødvendigt, at gjbre særlige Bestemmelser for de af

de nuværende Embedsmænd, der have lidt Gageafkort-

nmg som forantørt, og have Vi i denne Henseende
allern. fundet for godt at byde og befale som folger:

1) Den ved Fundats for den almindelige Enkekasse
af 30. August 1775 § 2 for alle militaire og civile Em-
bedsmænd befalede Afkortning af den tørste Maaneds
Belob af den Gage, som de nyde af Vor Kasse, bort-

falder for Enhver, der herefter indtræder som Interes-

sent i Kassen, hvorimod enhver Saadan, foruden det

tarifmæssige Indskud i Overeensstemmelse med den

ved Plakat af 23. Februar 1785 bekjendtgjorte Tabel,

haver at erlægge det ved Fundatsens 7. § bestemte

Tillæg 10 pCt. af bemeldte Indskuds Beltfb. — 2) De

ugifte Embedsmænd, som have været underkastede De-

courter af \ Maaneds Gage til Enkekassen, skulle have

Valget, om de ville være lignende Decourt underkastede
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6. Juli.

1842. af don forbgede Gage, som de maatte erholde, men

da, saafreml de faae Indskud i Enkekassen at gjbre,

være fritagne for det ovenmeldle Tillæg af 10 pCt.,

eller om de heller ville være befriede for hiin Decourt,

men da i paakommende Tilfælde svare fornævnte 10

pCt. Tillæg. De, som maalte foretrække det Fbrste,

liave inden 1 Aar fra denne Vor Anordnings Dato at

indberette Saadant til Vor Direction for den alminde-

lige Enkekasse. Hvis ikke, ville de have at udrede

10 pCt. Tillægget til det Indskud, som de i Overens-

stemmelse med Tarifen maatte faae at gjbre til Enke-

kassen. Forsaavidt de i Lbbet af bemeldte Aar maatte

erholde Forbedrings- Gage, ville de have at afgive Er-

klæring om Valget, forinden Forbedringsgagen foran-

staltes dem anviist; ligesom det og fblger af sig selv,

at de, naar de imidlertid maatte gifte sig og faae Ind-

skud til Enkekassen at berigtige, bave at erklære sig

i fornævnte Henseende. Foranfbrte Regler ere og an-

vendelige paa dem, der for Tiden ere Enkemænd. —
3) Alle for Tiden gifte Embedsmænd ere derimod uden

videre fritagne for ovennævnte Decourt, og beholde

dog, i Tilfælde af Indskudsforhbielse for deres nær-

værende Hustruer, Fritagelse for 10 pCt. Tillægget,

imod at de, inden Udlbbet af \ Aar, berigtige samme.

Men, iagttages dette ikke, ville de have at udrede for-

nævnte Tillæg, ligesom de og, saafremt de indgaae nyt

Ægteskab, ville være pligtige at tilsvare samme af det

Indskud til Enkekassen, som de da ville have at gjbre.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. —- Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjbbenhavn

den 6. Juli 1842.

s. juii. Regulativ for Bardastrands Syssels Læsesel-

skab og sammes Bogsamling. Flato den 8. Juli

1842. — see under kgl. Confirmation 3. Novbr. 1842.
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 1842.

Island, Kammerherre Thorkil Abr. Hoppe, ang. ^ITjuiT

Regler for Udbetaling af Jordebogskassen. Khavn

den 9. Juli 1842. — Rentek. Isl. Copiebog 1842,

Nr. 1188*.

Paa given Anledning skulde man tjenstl. anmode

Hr. Kammerherre og Stiftamtmand Hoppe om, behage-

iigen at ville tilkjendegive Landfoged Gunl5gsen til

Efterretning i Fremtiden, at der i hans Regnskaber for

den islandske Jordebogskasse ikke maa passere nogen

extraordinair Udgift efter Amtmændenes Requisitioner,

med mindre den enten af Rentekammeret beordres,

eller hvortil han af Dem, hvem Tilsynet med Jordebogs-

kassen er overdraget, i uforudsete Tilfælde bemyndiges,

og vilde Hr. Kherren i sidste Fald meddele Kammeret

Underretning om, hvad der af Dem er bleven foran-

staltet udbetalt. — Rentekammeret den 9. Juli 4842.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 9. juii.

Islands Vester-Amt, ang. Concurrencen af Skades-

Erstatning og Sags - Omkostninger i Domfældtes

Bo. Khavn den 9. Juli 1842. — Rentek. isi.Co-

Pieb. 14, Nr. 1180.

Med Hensyn til, at Erstatning til den Restjaalne

efter tidligere Regnskaber for Islands Vester-Amts Re-

partitionsfond findes forlods, fremfor Actions -Omkost-

ningerne, at være bleven udredet af Domfældtes Ro,

skulde man herved tjenstl. tilmelde Hr. Amtmanden til

behagelig Underretning og Iagttagelse, at der, i Henseende

til det Forhold, hvori Actionsomkostningerne og den,

den Forurettede tilkjendte, Erstatning skulde have Fyl-

deslgjtfrelse i en Domfældts Bo, paa Island bb*r frem-

gaaes, ligesom i Danmark, efter det Danske Gancellies

Circulaire af 27. Mai 4 828. — Rentekammeret den 9. Juli
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1842. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Brugsjord for

Sysselmanden i Norder Thingoe Syssel. Khavn

den 9. Juli 1842. — Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 1183b .

Sysselmanden i Norder-Thingbe Syssel, A. Arnesen,

har til Rentekammeret indsendt et med Hr. Amtmandens

Erklæring af -13. Januar d. A. forsynet Andragende,

hvori han anholder om, at maatte overdrages til Brug

den hele Hs. Maj*. Kongen tilhbrende Jord Skogum i Skin-

nastad Thingsogn i Axarfjord, eller den halve Deel af

denne Jord.

Endskjbndt det vel er rimeligt, at der paa den

Arnesen overladte Fjerdedeel af Jorden Brekka ikke

kan indrettes nogen selvstændig Husholdning, og det

ligeledes paa Grund af den af Hr. Amtmanden trufne For-

anstaltning, at de fbr forenede Thingoe Sysselers fælles

Archiv skal forblive ved Embedet for Sonder Thingoe

Syssel, maa ansees hensigtsmæssigt, at Sysselmanden

for Norder Thingbe Syssel, i det mindste for det Fbrste,

kunde have Bopæl noget nærmere ved Sonder Thingoe

Syssel, end Tilfældet vilde blive, dersom han boede

paa Brekka i Saudanes Rep, og endelig den Jord, som

Sysselmand Arnesen har sbgt om at erholde i Brug, maa

ansees at ligge paa et for Communicationen bekvemt

Strbg i Sysselet, seer Rentekammeret sig dog ikke i

Stand til at bevilge det Ansogte, med mindre det ved

nærmere Oplysninger fra vedkommende Administrator

godlgjbres, at Jorden virkelig er aldeles eller for en

Deel fæsteledig, hvorom nu ingen bestemt Efterretning

haves. Hr. Amtmanden vilde derfor hos bemeldte Ad-

ministrator sbge Underretning om, hvorvidt dette er

Tilfældet, og skulde det da befindes, at Jorden Skogum

var enten aldeles eller for en Deel fæsteledig, har

Rentekammeret Intet imod, at Sysselmand Arnesen

indtil' videre overdrages den ledige Deel af denne Jord

til Brug, imod at han af samme svarer de Afgifter,
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som man af en Anden havde kunnet vente at erholde, 1842.

hvis Concurrence havde fundet Sted. — Rentekammeret

den 9. Juli ,\ 842.
9. Juli.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 12. juli.

Island, ang. Indsendelse af Mandtalsbogerne, samt

Forberedelser til Reform af det islandske Afgifts-

væsen. Khavn den 12. Juli 1842. — isi. Copieb.

14, Nr. 1193.

I den Betænkning, som den ved allerhbi. Resol.

af 22. August 4838 befalede Forsamling af Embeds-

mænd i Reikevig har afgivet, i Anledning af den, ved

en Petition fra de i Sommeren 1840 forsamlede Pro-

vindsialstænder for Ostifterne foranledigede, allerhbi.

Resol. af 21. April f. A. angaaende det islandske Skat-

tevæsen, have bemeldte Embedsmænd erkjendt Gavn-

ligheden af Afgiftsvæsenets Forandring, men dog ikke

fundet Anledning til at anbefale det Forslag angaaende

denne Gjenstand, som var forelagt den til Afbenyttelse

og Provelse, og skjbndt de ikke ere fremkomne med

noget nyt Forslag, have de dog meddeelt forskjellige

Synspunkter, hvorefter Sagen formeentlig maatte be-

tragtes. Paa Kammerets om Sagen nedlagte allerund.

Forestilling har det derefter under 8. f. M. behaget Hs.

Majestæt Kongen i samme at afgive allernaad. Resolu-

tion, i Overeensstemmelse med hvilken det er blevet

tilkjendegivet de nu forsamlede Provindsialstænder for

Ostifterne, at flere detaillerede Efterretninger maae
indhentes fra Island selv, forinden denne vigtige Sag
kan underkastes videre Behandling.

Som et nbdvendigt Grundlag, eller dog som et

Udgangspunkt for USarbeidelsen af et Udkast til et

nyt Regulativ for Afgifternes ligeligere Fordeling, der
1 sin Tid kunde »forelægges det for Island paatænkte
Althing, udfordres der nemlig nbiagtig Kundskab om
de nuværende Afgifters Stbrrelse, og det ikke alene



I

362 Renter. Skriv. ang. Afgiftsvæsbnet.

1842. om hver Afgifts Belob syssel viis, for at Sysselmændene

12. Juli. ikke ved den paatænkte Forandring kom til at lide

noget Skaar i deres Indtægter, men ogsaa^hver enkelt

Yders Afgiftsbeløb i Forhold til hans tiendepligtige

Gods, saavel som ogsaa til det Antal Mennesker, han har

at underholde m. m. Men da denne Underretning ikke

kan erholdes uden af de anordnede Mandtalsbbger for

et vist Aaremaal, maae vi tjenstl. anmode Hr. Kherre

Stiftamtmand Hoppe om, behageligen at ville paalægge

Sysselmændene i Deres Amt til Dem at indsende

Mandtalsbbger for Qvinqvenniet 4 834— -1838, som af

Kammeret er anseet at være det i denne Henseende

mest passende Tidsrum, saa betimeligen, at de om

muligt kunne fremsendes til Rentekammeret med, det

til næste Foraar fra Island gaaende Postskib.

Forsaavidt derhos, overeensstemmende med de af

den ved allerhbi. Resol. af 22. August 4 838 befalede

Forsamlings derom udtalte Anskuelser, Lbsegodstienden

muligen maatte i det paatænkte Udkast vedblive at

være Basis for de nu paa samme hvilende Afgifter,

gives endvidere adskillige Punkter, over hvilke nær-

mere Betænkning og Forslag kunde behbves. Da nem-

lig Tienden i Praxis kun udredes af de Gjenstande,

som udtrykkelig omtales i Anordningen af 4 7. Juli

4782, men ikke af andre dermed analoge Gjenstande,

f. Ex. Dæksfartbier, Geder m. m., og der paa den

anden Side gives mange personlige Fritagelser for

Tiendens Erlæggelse, i hvis Fblge Afgiftsbyrden falder

desto mere trykkende paa de for Tiden ydelsespligtige

Personer og Ting, saa vilde under den ommeldte For-

udsætning være af Vigtighed, idetmindste for en kom-

mende Tid, at see disse Uligheder for en Deel ud-

jevnede, og Hr. Kherren anmodes derfor om at ville

afgive Deres behagelige Betænkning om, hvorvidt de

personlige Fritagelser for Tiendeydelse vilde kunne

indskrænkes, navnlig ogsaa med Hensyn til Bidraget

til Amtsrepartitonsfonden, samt hvilke hidtil tiende-
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frie frugtbringende Ting man kunde gjo're til Gjenstand

for Tiende, og hvorledes disse Ting formentligen

burde ansætles til Hundreder og Alen; hvorhos De

tillige sysselviis bedes at opgive det omtrentlige Hun-

dredebelob, de saaledes tilkommende tiendepligtige

Ting formentligen vilde komme til at udgjbre. Da end-

videre enkelte nu tiendepligtige Ting antages at staae

i et urigtigt Forhold til Tiende-Eenheden eller Hundre-

det, hvilket navnh'gen gjelder aabne Fartoier eller

Baade, som, uden Hensyn til Storrelse, tiendes lige

hbit, saa anmodes De lige tjenstl. om at yttre Dem
over, hvorledes et rigtigere Forhold kunde tilvejebrin-

ges, og da tillige opgive for hvert Syssel — med Und-

tagelse af Vestmannoe, hvor det ansees rigtigst at lade

det nuværende Afgiftssystem vedblive — hvilken

Forandring i Tiendecapitalens Belbb for de omhandlede

Gjenstande en saadan forandret Ansættelsesmaade for-

mentligen vilde medfbre, i hvilken Henseende Oplys-

ninger maatle tilvejebringes igjennem Sysselmænd og

Repstyrere om Stbrrelsen af de nu i Brug værende

aabne Fiskefartbier. — Rentekammeret den \%. Juli

12. Juli.

Cancellie-Circulaire til samtlige Amtmænd m.

Fl.
(i Danmark), ang. Indsendelse af Dods-Attester

ved Udlændinges Dodsfald. Khavn den 14. Juli

1842. — Canc. 2. Depart. Brevb. 1842, Nr. 2300-2314.

Original-Aftryk som „Circulaire" . 2 Blade i 4"\ Ny Colleg.

Tid. 1842, s. 845. Algreen - Ussings Reskriptsaml. 1842, S.

171-172.

Itølge Begjæring af det kongelige Departement for

de udenlandske Sager skulde Cancelliet tjenstl. anmode

[Tit.] om at tilkjendegive vedkommende Retsbetjente,

a t de i alle de Tilfælde, hvor et fremmed Lands Under-

') s. D. Rentekammer-Skrivelser af samme Indhold til begge

Amtmændene i Island. Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 1194-95.

14. Juli.

i
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1842. saatter eller et i Udlandet fadt Individ maatte afgaae

T7^TTT~ ved Doden i deres Embedsdistrikt. desangaaende have
14. Juli.

7

at erhverve og tilstille Dem lovformeligsn udstedte

Dødsattester, hvilke derefter hertil blive at indsende.

— Det Kongel. Danske Cancellie, den H. Juli -1842.

)9. juli. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Island,

ang. Tilbagebetaling af Kjflbesummen for Hol i

Hofdahverfi til Hospitalet paa Mfidrufeli. Khavn

den 19. Juli 1842. — Copieb. for Univers, og Sko-

lerne 1842, Nr. 1186.

Det kongelige Danske Cancellie har tilmeldt Direc-

tionen, at det af det kongelige Rentekammer er bleven

underrettet om, at det, ved Opgjbrelsen af det island-

ske lærde Skolevæsens Midler, er befundet, at Jorden

Hol i Høfdahverfe, som i Aaret 1805 blev bortsolgt

tilligemed Holum Bispestols Gods, til Fordeel for Skolen,

ikke har været Bispestolens men Møorufell Hospitals

Eiendom, og Cancelliet har derfor anmodet Directionen

om at foranstalte, at den for bemeldte Jord da ind-

komne og siden tillige med Skolens øvrige Midler i

den islandske Jordebogskasse indestaaende Kjobesum

144 Rd. Dansk Cour. nu maatte blive fornævnte Hospi-

tal tilbagebetalt, tillige med Renter, fra Fardag 1806.

I denne Anledning, og da Directionen, som ved

den fra det kongel. Rentekammer tidligere modtagne

Opgjbrelse af Skolens Status er sat i Kundskab om,

at Kjøbesummen for bemeldte Jord urigtigen var be-

regnet Skolen tilgode, Intet imod saadan Tilbagebetaling

kan have at erindre, skulde den nu, i Henhold til hvad i en

anden Skrivelse af Dags Dato [rett. 23. Juli] er Stiftsøvrig-

heden tilkjendegivet, tjenstl. anmode samme om at foran-

stalte, at ovennævnte Sum, U1 Rbd. Sølv, med Renter fra

%
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Fardag 1806, fra Skolens Kasse udbetales til forbe- 1842.

meldte Hospital. — Den kongelige Direction for Uni-"~^p^jr

versitet og de lærde Skoler den 19. Juli 1842.

/

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 22. Juli.

Sporgsmaalet om Anvendeligheden af de danske

Easseanordninger paa Island. Khavn den 22.

Juli 1842. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1842, Nr. 2692.

Ved at meddele Cancelliet sine Yttringer i Anled-

ning af den til dette Collegium indkomne Betænkning

fra den ved allerhoi. Resolution af 22. August 1838

befalede Forsamling af Embedsmænd i Reikevig, an-

gaaende hvilke af de i Danmark i Aarene 1839 og

1840 emanerede almindelige Anordninger med eller

uden Modificationer kunde være at udvide til Island,

bar det kongelige Rentekammer, næst at tilstille Can-

celliet en til velbemeldte Kammer fra samme Forsam-

ling ligeledes indsendt Betænkning, blandt Andet an-

gaaende Anvendeligheden i Island af de under 8. Juli

1840 emanerede tre Forordninger; 1) om det offent-

lige Kasse og Regnskabsvæsen i Almindelighed; 2) om
Kasse- og Regnskabsvæsenet under det danske Can-

cellie; og 3) om Amtstue-Oppebbrslerne m. m., i be-

hagelig Skrivelse af 2. Marts sidsti. erklæret sig enigt

med Forsamlingen i Uanvendeligheden af de under Nr.

2 og 3 omhandlede Anordninger, ligesom ogsaa med

Forsamlingen formeent, at en detailleret Omarbeidelse

for Island af hele den i Betænkningen under Nr; 1

omtalte Anordning vilde være deels uhensigtsmæssig

deels ufornoden, men at denne Anordnings almindelige

Bestemmelser, der hverken dependere af Localiteter

eller de i Island værende Indretningers særegne Be-

skaffenhed, med Nytte kunde extenderes til dette Land.

Uagtet Cancelliet nu med det kongelige Rentekam-

mer maa være enigt i, at de under Nr. 2 og S nævnte

Anordninger ikke, efter de stedfindende Forhold, kunne

\
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1842. bringes til Anvendelse for Island, maa man dog paa

"rj? T :. den anden Side formene, at der ikke turde være ti I—

22. Juli. ...
strækkelig Anledning til at udvide samtlige de i den

under Nr. 4 anforte Forordning, angaaende Kasse- og

Regnskabsvæsenet i Almindelighed, indeholdte alminde-

lige Bestemmelser til dette Land, hvorimod Collegiet

finder, at det muligt turde være rettest, at alene de

Bestemmelser i samme, som angaae Straf og andet

Ansvar for Kassemangel og andre Misligheder, i Hen-

hold til Forordn. 24. Januar 4838 § 7 erklæres gjel-

dende for Island, men at det i det mindste indtil videre

har sit Forblivende ved de hidtil gjeldende Anordninger.

Forinden imidlertid videre i Sagen foretages skulde

man, ved at remittere forberdrte Betænkning med Hen-

syn til dette Punkt, tjenstl. udbede sig det kongel. Ren-

tekammers nærmere Yttringer behageligen meddelte.

— Det kongel. Danske Cancellie den 22. Juli 4 842.

28. Juli. Rentekammer-Skrivelse til de kongel. Depu-

terede for Finantserne, ang. Medicinalvæsenet og

Hospitalernes Indretning i Island m. v. Rhavn

den 23. Juli 1842. — Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 1208.

Finantsdeputationen har, i behagelig Skrivelse af

8. April d. A., forlangt Rentekammerets Betænkning

angaaende et Andragende fra Landphysikus i Island,

Justitsraad Thorstensen, om, at det for de næstpaa-

fblgende 7 Aar maatte tillades ham at hæve de Land-

physikus i Island, ved allerh. Resol. af 28. Februar

1806, tilstaaede 60 Rbd. aarlig, til Kost og Klæder for

en Lærling i Lægevidenskaben, med Stipendiets dob-

belte Belob; ligesom og Collegiet er meddelt Under-

retning om, at Sundheds -Collegiet, der i Sagen har

afgivet Betænkning, har yttret sig imod Thorstensens

Andragende, men derimod foreslaaet, at 420 Rbd. aar-

lig, for det FSrste i de nærmeste 7 Aar, maae udbe-

tales til Landphysikus Thorstensen som Bidrag til at



Kentek. Skriv. ang. Medicinalvæsenet. 367

Ibnne en examineret Amanuensis, bvilket Forslag det 4842.

danske Cancellie har tiltraadt, forsaavidt der Intet skulde 23- Juli.

være til Hinder for en slig Anvendelse af Stipendiet i

de Motiver, der ligge til Grund for allerh. Resol. af 42.

Mai 1783, hvorved den omhandlede Udtælling, forsaa-

vidt bemeldte Collegium er bekjendt, forst blev bevilget.

I denne Anledning skulde vi forst tjenstl. bemærke,

at ved Instruction af 19. Mai 1760 blev det Landphy-

sikus i Island paalagt, at antage til Oplærelse i Chi-

rurgien nogle Lærlinger, og ved allerh. Resol. af 10.

Mai 4702 tilstedes 4 saadanne 10 Ud. aarlig af den

kongel. Kasse (foruden anden dem af Skolernes Mid-

ler tillagt Understøttelse). Efter at disse 4 Lærlinger

siden Tid efter anden vare blevne beskikkede til Di-

striktschirurger i Island, blev det ved allerh. Resol. af

12. Mai 1783 tilladt daværende Landphysikus J. Svend-

sen paa ny at antage to Lærlinge, og hver af disse

tilstedes 30 Rbd. aarlig af den kongel. Kasse, hvilken

allerh. Resol. var fremkaldt ved Rentekammerets Fore-

stilling, hvori erkjeudles
(t
Nodvendigheden af at antage

dem, for altid at have de fornbdne Subjecta til at be-

sætte Fjerdings-Chirurgorum Pladser, naar disse blive

ledige". Siden blev det igjen ved Instruction for Land-

physikus i Island af 21. Septbr. 4787 paalagt ham at

holde to Lærlinge. Endskjbndt det nu heraf, i Forbin-

delse med den Restemmeise i Resol. af 42. Mai 4783,

at disse Lærlinge skulde være Dimissi fra de islandske

Skoler, vil erfares, at den oprindelige Hensigt med
det tilstaaede Stipendium snarere var paa denne Maade
at forskaffe Island videnskabelig dannede Læger, end

at tilstaae Landphysicus nogen Hjælp ved hans Embeds-
funktions Uddvelse, synes der dog heri ikke at inde-

holdes Noget til Hinder for, at Sundhedscollegiets For-

slag tages til Fdlge, og det saa meget mindre, som
Stipendiets Udbetaling er bleven tilstaaet efter at det

var ophdrt at være Pligt for Landphysikus at holde

slige Lærlinge (cfr. Instruct. af 25. Febr. 4 824, som
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* 1842. ikke omtaler en slig Forpligtelse), og efter at det Prin-

23. Juli. cip var etableret, at Distriktschirurgikaterne i Island

ikkun bortgives til examinerede Læger. En slig An-

vendelse af Stipendiets Belbb turde vel ogsaa i sig

selv være en hensigtsmæssigere Hjælp for det island-

ske Medicinalvæsen end den, der bevirkes ved en

Lærlings Oplærelse af Landphysikus. Men foruden at

det er uvist, om Landphysikus vil indlade sig paa at

antage en examineret Amanuensis imod den tilstaaede

Ltfnningshjælp, troer Rentekammeret, at der ere andre

Grunde, som overveiende tale for en anden Anven-

delse af meerbemeldte Stipendium.

Som af Finantsdeputationen bemærket, er nemlig

det islandske Medicinalvæsen vistnok hbilig trængende

til indgribende Forandringer, idet navnligen de i Is-

land ansatte Distriktslæger ere saa faae, at en stor

Deel af Landet maa ansees udelukket fra enhversom-

helst Hjælp af examinerede Læger, og de Ressourcer,

de islandske saakaldte Hospitaler ere i Besiddelse af,

anvendes paa en, endog til Opnaaelsen af det ved

deres Grundlæggelse nærmest tilsigtede Oiemed, al-

deles uhensigtsmæssig Maade. Men den for nbdven-

dig erkjendte Reform har hidtil ikke kunnet iværksæt-

tes af Mangel paa de dertil nddvendige Midler.

Uagtet der nu for Tiden næppe kan være Tale om
Tilveiebringelse af nye Ressourcer til dette Oiemed, navn-

ligen ved nye Tilskud fra Statskassen, da denne til det is-

landske Medicinalvæsen aarligen udreder en forholds-

mæssig ingenlunde ubetydelig Sum, nemlig:

Til Landphysikus i Gage og Husleiehjælp . . 4050 Rbd.

Apothekerne i Reikevig og Stykkesholm

til Fattigmedicin, samt i Gage og Hus-

leiehjælp 550 —
— fem Distriktschirurger, 300 Rbd. hver . . 1500 —
— en praktiserende Læge i Hunevands Syssel 100 —

tilsammen 3200 Rbd.

saa kunde der dog være Sporgsmaal, om det ikke var
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muligt, ved hensigtsmæssigere Anvendelse af de alle- 1842.

rede tilstedeværende Ressourcer, at virke Noget til 23. Juli.

det islandske Medicinalvæsens Reform.

De islandske Hospitaler ere nemlig i Besiddelse

af fdlgende Midler:

4) Gapita 1 er,* som gjennem den islandske Jorde-

bogskasse forrentes af Statsgjeldskassen, og som ved

Udgangen af Aaret 1840 udgjorde:

for Kaldaoarnes Hospital 4155 Rbd.

— Hbrgslands — 605 —
— Moorufells — 2719 —
— Hallbjarnareyri — 1072 —

tilsammen 8551 Rbd.

2) Den saakaldte Hospitalslot eller Lod, det er

en vis Lod eller Deel af al Fiskefangst. Denne ud-

gjorde efter en Gjennemsnitsberegning af dens Belbb

for 12 Aar, 4 826— 1837:

for Kaldaoarnes Hospital .... 342 Rbd. aarlig

— Hdrgslands — .... 30 —
— Mbdrufells — .... 316 —
— Hallbjarnareyri — .... 312 —

tilsammen over 1000 Rbd. aarlig.

3) Faste Eiendomme, der i Jordebogen af 1760

ikke findes ansatte til Dyrhed (med Undtagelse af de

to mindste), men hvoraf der, ifblge bemeldte Jordebog,

svaredes:

af Kaldaoarnes og 6 Hjaleier,

med 28 Qv. (THdr. 60 Al. Lsk.

- Hbrgslands 6 — 2 — »

- Mborufell og 3 Hjaleier. . lOVs— 3 — »

- Hallbjarnareyri og 7 Hjaleier 16 — 5—90
tilsammen 6OV2QV. 47 Hdr. 30 Al. Lsk.

Disse 17 Hundr. 30 Al. Landskyld og 1240 Pund ,

Smbrleier af 6OV2 Qvilder, vilde, efter de nærmest

foregaaende Aars Capitelstaxter, udgjbre 520 Rbd.; men,

skjbndt man ikke kan forudsætte, at den hele Land-

skyld, som i Jordebogen er anfdrt, nu kunde erholdes

Xlf. li. 24
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1842. af Jorderne, der for nærværende Tid haves i Brug af

23. Juli. Hospitalsforstanderne, Ibr man med temmelig hbi Grad
-J"~"^-'

af Vished antage, at Jorderne, hvad enten de blive

capitaliserede eller fæstede bort, vilde give en aarlig

Indtægt af i det mindste 350 Rbd.

Hospitalernes nærværende aarlige Indtægter ud-

gjbre saaledes:

1) Rente af 8551 Rbd. å 3V* pCt., paa

det nærmeste 300 Rbd.

2) Hospitalslot 1000 ~
3) Jordafgifter 350 —

tilsammen 1650 Rbd.

For denne Sum underholdes aarligen i Gjennem-

snit 10 spedalske Patienter, uden at der gjbres det

Ringeste for deres Helbredelse, eller at de i nogen

Henseende erholde en bedre Pleie end de vilde have er-

holdt, hvis den var overladt til vedkommende Communer.

Der synes saaledes at være en bydende Opfor-

dring til at gjore en anden Brug af Hospitalernes Mid-

ler, som bedre svarer til deres Oiemed, og dertil

synes der al være den bedste Leilighed, idet Dr. medie.

& chir. Hjaltelin, som har gjort Hudpathologien, og navn-

ligen den islandske Spedalskhed, til Gjenstand for spe-

ciel Studium, og paa sine Reiser i Island har udfort

flere heldige Cure af denne Sygdom, har tilbudt sig

at forestaae et Hospital for Spedalske, og der saaledes

aabnes Mulighed til, under Medvirkning af hensigts-

mæssige Lovbestemmelser, navnligen om Indskjærpelse

og Udvidelse af Bestemmelserne i Reskript af 28. Marts

1776, at faae denne frygtelige Sygdom, om ikke ganske

udryddet, saa dog betydeligere formindsket. Til Op-

rettelsen af et saadant Hospital er Jorden Kaldaoarnes,

saavel paa Grund af dens Beliggenhed ined Hensyn

til Sygdommen, som og i andre Henseender, anseet

som den bekvemmeste.

Hvad Bestridelsen af de hermed forbundne Ud-

gifter angaaer, da vilde der til Opforelse af en pas-



Rbntek. Skriv. ang. Medicfnalvæsenet. 371

sende Bygning for 20 Patienter (hvilket Antal af Dr. 1842.

Hjaltelin er anseet som passende), samt til Indkjob af 23 Juli

Sengeklæder og det nodvendige Linned, i det hoieste

medgaae 2551 Rbd. af Hospitalernes Capitalfond, hvoraf

den aarlige Rente 3Vs pCt. udgjor 90 Rbd.

For Hospitalets oeconomiske Bestyrelse,

og Patienternes Sygepleie udenfor den sæd-

vanlige Underholdning, kunde passende over-

lades Brugen af .lorden Kaldaoarnes, som efter

det for Beregnede kan aarlig anslaaes til. . .150 —
Samt desuden, paa Grund af den særde-

les Besværlighed saadanne Patienters Reen-

ligholdelse medforer, aarlig tilstaaes 50 —
Endelig kunde Hospitalslægen (under

Forudsætning af at denne tillige erholdt

Lbn som Distriktschirurg i Arnes Syssel,

— hvorom nedenfor) passende aflægges med

en aarlig Lbn af 200 —
tilsammen 490 —

som fratrukken Hospitalernes aarlige Indtægt 1650 —
vilde efterlade et Overskud af 1160 Rbd.

Da det nævnte Hospital alene skulde tjene til Hel-

bredelse af den spedalske Sygdom, maatte deri kun

optages de Patienter, om hvis Helbredelse der kunde

haves Haab, og altsaa derfra udelukkes de, der an-

saaes for incurable, hvilket efter Dr. Hjaltelins Forme-

ning gjelder om dem, der ere i Sygdommens to sidste

Stadier. Men da de nuværende Hospilalslemmer efter

hans Formodning (som dog tildeels grunder sig paa

egen Observation), alle henhbre til denne Glasse, saa

fblger deraf, at deres Pleie maatte overlades til Private,

hvilket ingenlunde kunde ansees for en Uretfærdighed

imod Lemmerne, da deres Pleie, som oven bemær-

ket, hos disse under vedkommende Communalbestyreres

Tilsyn, vilde blive fuldt saa god som paa de nuværende

Hospitaler. Derimod kunde Omkostningerne ved de

nuværende Lemmers Underhold og Pleie neppe uden

24*
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1842. Uretfærdighed paabyrdes vedkommende Communer,

23. Juli. men maatte udredes af Hospitalernes Midler, og naar

man (jg for hvert af Lemmerne beregner 40 Rbd. aarlig,

vilde der fra Hospitalernes overblevne Indtægt 41 60 Rbd.

for det Første gaae aarlig 400 —
tilbage 760 Rbd.

Der er i det Foregaaende ikke beregnet Noget til

Udgift, enten for de paa det paatænkte Hospital paa

Kaldabarnes indlæggende Patienters Underholdning,

eller for den til deres Helbredelse nødvendige Medicin,

da det ansees rigtigst at disse Udgifter bekostes af

i
* Patienterne selv, forsaavidt de have Evne dertil, og

ellers af vedkommende Gommune, hvorved det dog

maa bemærkes, at da den til Fattigmedicin for Island

bestemte Udtælling af 400 Rbd. aarlig nu ikke op-

bruges, vilde der af denne Sum kunne erholdes Hjelp

for Hospitalets Medicin, forsaavidt det ikke maatte an-

sees tilraadeligt aldeles at ophæve denne Understøttelse

til det islandske Medicinalvæsen i dens nuværende

Form, og henlægge den til Lønning af examinerede

Distriktslæger, men derimod lade Medicin til Fattige

bekostes af Fattigvæsenet, hvorved dette neppe i

pécuniair Henseende kom til at lide nogen Skade,

naar de pecuniaire Fordele af en lettere erholdelig

Lægehjælp tages i Modregning. Uhensigtsmæssigheden

af den nævnte Understøttelse har i Island længe været

erkjendt, og der ere derfra indkomne flere Forslag

• til dens Ophævelse, senest i Aaret 4 840 fra Land-

physikus Thorstensen, hvilket Forslag dog ikke fik

Sundheds-Collegiels Bifald, forsaavidt vides alene

paa Grund af, at dette Gollegium ikke kunde tilraade

den af Thorstensen foreslaaede forandrede Anvendelse

af Understøttelsens Beløb, men ønskede at conservere

samme til en hensigtsmæssigere Reform af det islandske

Medicinalvæsen. Foruden Hospilalsindlægternes oven-

beregnede Overskud af 760 Rbd. og Medikamentpen-

gene, haves endnu en Ressource i de 100 Rbd. aarlig,

/
i
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som ved allerhbi. Resolution af 4. September 1 839 ere 1842.

tilstaaede den eventuelle Læge i Arnæs Syssel. 23. Juli.

Til disse Ressourcer anseer nu Rentekammeret

det hensigtsmæssigt at lægge den til en Lærlings Op-

lærelse af Landphysikus tilstaaede Sum, enten saaledes,

at den blot beregnes med 60 Rbd. aarlig, eller, forsaa-

vidt det gjores nbdvendigt, med 4 00 Rbd., indtil denne

Sum maatte suppleres ved en af de nuværende Hospi-,

talslemmers Dod.

1 de saaledes tilveiebragte Midler, nemlig:

Hospitalernes Overskud 760 Rbd.

Medicamentpengene 400 —
de ved Resol. af 4. Septbr.. 1839 tilstaaede 100 —
og Stipendiets Reldb 100 —

tilsammen 1360 Rbd.

vilde der erholdes tilstrækkelig Hjælp til Lbnning af 4

nye Distriktslæger i Island, hver med 300 Rbd. aarlig

Gage, samt til Suppleringen af den, den examinerede

praktiserende Læge i Hunevatns Syssel tilstaaede Un-

derstøttelse af 100 Rbd. aarlig, saaledes at han allerede

ved det andet af de nuværende Hospitalslemmers Dod

kunde nyde den for Distriktschirurger reglementerede

Gage, hvorhos der desuden kunde haves Udsigt til

Lonning af 1 å 2 Læger i Renlerne af de Capitaler,

som af Hospitalernes Midler maatte opspares indtil den

paatænkte Reform kom i Stand, i de 320 Rbd. aarlig,

som successive tilfalde Medicinalvæsenet ved de nu-

værende Hospitalslemmers Dod, og i den sikkert ikke

ubetydelige Forogelse af det Pengebelob, som Hospi-

talslbtterne maatte udbringes til, naar deres Oppebor-

sel skete paa en hensigtsmæssigere Maade, f. Ex. sys-

selviis bortforpagtes i et Tidsrum af 3 Aar, og naar

Hensigtsmæssigheden af deres Udredelse var mere ind-

lysende for Yderne. Naar saaledes Distriktschirurger-

nes Antal i Island maatte foroges med 5 nye, vilde

disse, saavidt skjonnes, bedst kunne placeres paa føl-

gende Punkter: paa Kaldabarnes i Arnæs Syssel, i den

L
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1842. nordlige Deel af Nordermule Syssel, i Midten afSkage-

"""^P^JP
fjords Syssel, i Reykholasveit eller ved Enden af Gils-

fjord i Bardestrands Syssel, og ved Udlobet af Hvitaa

• i Borgarfjords eller Myre Syssel, hvoraf det dog vilde

blive en Fb'lge, at de nuværende Læger i Osteriandets

Chirurgikat og Sbnderlandets ostligere Chirurgikat, af

hvilke den sidste, efter den nu bestaaende Medicinal-

indretning ikke boer bekvemt, maatte rykke nærmere

sammen.

Ved denne Ansættelse af nye Læger vilde der

opnaaes en bedre Lettelse for Landphysikus end den,

han vilde kunne have af en paa samme Sted som han

boende Amanuensis, idet nemlig de Distrikter, som nu

ere de besværligste for Landphysikus, nemlig Distriktet

bstenfor den saakaldle llellisheioi og hele Borgarfjords

Syssel vilde kunne betjenes af de paa Kaldaoarnes

og i Borgarfjorden ansatte Læger.

De med Finantsdeputalionens behagelige Skrivelse

fulgte Bilage remitteres herved. — Bentekammeret den

23. Juli -1842.

23. Juli. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Island,

ang. Godtgj oreise til Præster i Holum Stift for

Mensale af Bispestolen. Khavn den 23. Juli

1842. — Copieb. for Univ. og Skolerne 1842, Nr. 1205.

Da flére af Præstekaldene i Islands Norder-Amt,

ved det i Overeensstemmelse med allerh. Besolution

af 2. Oktbr. 1801 foretagne Salg af den forrige Holum

Bispestols Jordegods og Qvilder, til Fordeel for en ny

Skole-Indretning i Island, lede et Tab i deres Indtæg-

ter, idet de derved berbvedes endeel Tiender og saa-

kaldte Contingenter eller Mensaler m. v., som de for-

hen havde erholdt af Bispestolens Indtægter, har det

forlængst været erkjendt, at bemeldte Kald havde et
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Krav paa Erstatning for dette Tab af de i den islandske 1842.

Jordeboeskasse indestaaende BessastadSkole tilhorende 23. Juli.

Midler, som hidrore fra Salget af Bispestolens Gods,

og der har oftere været Tale om at udbetale saadan

Erstatning, hvorom ogsaa jævnligen fra enkelte Præster

ere indlobrie Begjæringer, saavel til det kongelige

Danske Cancellie, som til det kongelige Rentekammer,

uden at man dog hidtil har kunnet komme overeens

om en saadan Udbetaling, fornemmelig fordi en ende-

lig Opgjorelse af Skolens Mellemværende med Jorde-

bogskassen ikke havde fundet Sted.

Da del kongel. Danske Cancellie nu, ved at til-

stille Direclionen tvende af det kongel. Rentekammer

foranstaltede Beregningerover den Godlcjorelse, der

saaledes vil tilkomme de 12 deri benævnte Præste-

kald, saavel for den forbigangne Tid, fra -1 805 til 1840,

begge inclusive, som, hvad de 11 af dem angaaer,

ogsaa i Fremtiden, har begjært, at Godlgjorelsen maalte

anvises til Udbetaling af Bessastad Skoles Midler, skulde

Direclionen, ved herhos at tilstille Stiftsøvrigheden be-

meldte tvende Beregninger, og idet man til nærmere

Oplysning lader medfolge en Exlrakt af det kongelige

Danske Cancellies Skrivelse af 20. Januar d. A., tjenstl.

anmode. Samme om, forsaavidt Intet mod Beregningerne

skulde findes at erindre, at foranstalte deres Belbb

udbetalt af Skolens Kasse til samtlige Vedkommende,

med ialt 2680 Rbd. 20 Sk. r. S. og 2703 Rbd. Repræ-

sentaliver, saavel som og i Fremtiden at lade den aar-

lige Erstatning til de i Beregningerne opftfrte 11 Sogne-

kald udbetale af Skolens Kasse med Værdien af ialt

92 FGringer Smor efter Capitelstaxl, samt 65 Rbd. 60

Sk. Sblv aarlig, for Holum Domkirke Kald, navnligen

saaledes, at Godlgjorelsen for de 8 Foringer Smcir,

der egentlig tilkom det med sidstnævnte Kald siden

Aaret 182'3 forbundne Annex Vidvig, overeensstemmende

med Cancelliets Onske bliver at udbetale til Rip Kald,

hvormed nysnævnte Annex tidligere var forbundet.
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1842. — Den kongel. Direction for Universitetet og de lærde

T^T' Skoler den 23. Juli 1842. 1

23. Juli.

23. Juli. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

ang. den islandske Latinskoles Regnskabsforhold.

Khavn den 23. Juli 1842. — Copieb. for Univers.

og Skolerne 1842, Nr. 1203.

Ligesom det kgl. Rentekammer tidligere efter Over-

eenskomst med Directionen havde foranstaltet en Op-

gjorelse af den islandsvke lærde Skoles Mellemværende

med den kgl. islandske Jordebogskasse indtil 31. Juli

1834, hvilken Opcjdrelse i Aaret 1836 blev Directionen

tilstillet, og mod hvilke Directionen, efter nogle af Kam-

meret meddelte Oplysninger, under 5. Marts 1839 er-

klærede Intet at have at erindre, saaledes har Kammeret

nu ladet affatte en endelig Continualions-Opsjbrelse af

hint Mellemværende fra 1. August 1834 til 31 . Juli 1841,

hvorhos bemeldte Gollegium, ved at tilstille Directionen

denne Opgjbrelse, og da Forholdet mellem den islandske

Jordebogskasse og Bessestad Skoles Midler derved maa

ansees ophort, har overladt til Directionen, i Henhold

til de i forberdrte tvende Opgjdrelser fuldstændigen

meddelte Data, at afhandle det Fornbdne med Finants-

deputationen og Statsgjældsdirectionen, angaaende For-

rentningen af den i Statskassen indestaaende Capital,

m. m., ligesom og at træffe den fornbdne Foranstaltning

med Hensyn til den fremtidige Regnskabsforing for det

islandske lærde Skolevæsens Indtægter og Udgifter,
s.

O Ved Skrivelse af s. D. til de Deputerede for Finantseme,

x
underrettes disse om, hvilken Afgang i Skolens Indtægter,

aarlig463 Rbd., der vilde finde Sted paa Grund af saavel

Udbetalingerne til Præstekaldene i Holum Stift, som til

Mbdrufell Hospital, hvilken Afgang Directionen forventer

Skolens Kasse erstattet af Finantseme. Univ. Direct.

Copieb. sst. Nr. 1206.
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idet Rentekammeret dog er villigt til ved Landfoged 1842.

Gunlogsen at lade særskilt Regnskab for Aaret til 31. 23. Juli.

Juli 1842 aflægge til Directionen, ligesom og at beordre

ham til fremtidigen af Jordebogskassen at foreskyde i

runde Summer, hvad der paa Stedet behoves til Skolen,

dens Embedsmænd og Oeconomie, imod at han strax

ved hvert Regnskabsaars Udlob tilstiller Kammeret en

af Stiftsøvrigheden paategnet Anviisning paa denne Di-

rection, for at den foreskudte Sum derefter kan for-

anstaltes Jordebogskassen refunderet ved Indbetaling i

Zahlkassen af Skolens Midler, som enten allerede ere

eller maalte blive stillede til Directionens Disposition.

Hvorledes det kgl. Rentekammer i Overensstem-

melse med Foranfbrte har tilskrevet saavel Stiftsbvrig-

heden som Landfogden, derom er Directionen under-

rettet.

Directionen, som ikke finder Noget at erindre ved

den fremsendte Opgjbrelse af Ressestad Skoles Status

til 31. Juli 1841, ligesaa lidet som ved den tidligere,

og som ikke kan have Noget imod, efter Rentekam-

merets Onske at overtage Administrationen af den For-

mue, som efter Opgjbrelsen bliver i Rehold for Skolen,

skulde nu tjenstl., idet man indsluttet lader fblge en

Afskrift af den af Rentekammeret meddelte Opgjbrelse

M 31. Juli 1841, anmode Stiftsbvrigheden om, herefter

at overtage det specielle Tilsyn med Skolens Oeconomie

°B Regnskabsforing, som nu vil blive fornbdent, lige-

som man forventer at modtage nærmere Forslag med
Hensyn til den fremtidige Regnskabsforing, idet man
tilfbier, at det ansees bnskeligt, at der i det fbrste

Regnskab, som aflægges, ved enhver Indtægts- og Ud-

giftspost meddeles alle saadanne historiske Oplysninger,

som det for Directionen kunde være af Viglighed eller

Interesse at være i Besiddelse af.

Ibvrigt skal Directionen ikke undlade, saasnart den

Brevvexling er tilendebragt, som nu er indledet med
den kgl. Finantsdeputation, angaaende det fremtidige

* V '
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1842. Forhold mellem Skolen og de kongel. Finantser, des-

oqTTV" angaaende at meddele Stiflsbvrigheden fornoden Under-
co* Juli.

retning. — Den kgl. Direction for Universitetet og de

lærde Skoler den 23. Juli 1842.

28. Juli. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Indsendelse af aarlige Beretninger om Døv-

stumme. Khavn den 28. Juli 1842. — Canc. l.De-

partem. Brevb. 1842, Nr. 3350. Algreen-Ussings Reskriptsaml.

1842, S. 183.

Da der ikke hidtil for Islands Vedkommende, saa-

ledes som for det Ovrige af Riget, har været gjort aar-

lige Indberetninger om de sig sammesteds opholdende

Dovstumme, skulde Cancelliet, paa Andragende fra

Directionen for det herværende Dovstumme - Instilut,

tjenstl. have Deres Hbiærv. anmodet om, for Fremtiden

at ville forskaffe fra Præsterne og hertil indsende aar-

lige Beretninger om samtlige sig i Menighederne op-

holdende Dovstumme, indeholdende noiagtige Oplys-

ninger om deres Alder og hele Forfatning. — Det kgl.

Danske Cancellie den 28. Juli 1842 \

29. Juli. CancelHe - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

den forrige islandske Tugthuskasses Beholdning.

Khavn den 29. Juli 1842. — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1842, Nr. 2782.

1 behagelig Skrivelse af 5. Marts sidsti. har det

kongel. Rentekammer meddeelt Cancelliet, at der ved

Samme beroe folgende til den forhenværende Tugthus-

kasse i Island udstedte kongelige Obligationer, nemlig:

') under s. D. er et Brev afgaaet til Biskoppen over Sjæl-

lands Stift om de samme Indberetninger fra Færoerne,
f

fc J J f i > rf.
1* *i w*% t * f ^ % É -\ -'^ f t f ' \ ' % f \ i/>|Vi'* ,
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samt ligeledes en Underretning til Directionen for Dbv-

stumme-Institutet i Kjbbenhavn om den fbiede Foranstalt-

ning. Canc. 1. Dep. Brevb. sst. Nr. 3349. 3351.
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Nr. 139 dat. H.Febr. 1782, lydende paa 4 pCl. Rente, 1842.

stor 700 Rd. » Sk. 29. Juli.

— 429b — 27. Nov. 1784 3688 — » — ^
_ 549— — — 112 — » —
— 437 — 22. Febr. 1794, 3 1

/* %, 1618 — 61
lh —

674 — 22. April 1797 1260 — » —
Tilsammen 7378 Rd. 6172 Sk.

Da imidlertid de 4 fdrstnævnte Obligationer i Aarene

1806 -1810 ere opsagte, og med Renter udbetalte af

den islandske Jordebogskasse, og Gjælden saaledes er

afgjort af den kgl. Kasse forinden Statsgjælden og Fi-

nanlserne adskiltes, saa har velbemeldte Kammer for-

meent, at disse Obligationer uden videre maae kunne

udslettes af Slatsgjældens Passiver, ligesom Kammeret

derhos antager, at Gjælden efter Obligationen Nr. 674

vil kunne betragtes som endelig berigtiget med for-

skjellige Tugthuskassen i Aarene 1813 og 1814 for-

strakte Laan, til Belob, efter Forholdet 6 til 1, 1399 Rbd.

802
/3 Sk. Sedler og Tegn, og et Laan i 1819 stort 305

Rbd. 67 Sk. S. og T., dog saaledes, at denne sidste

Sum, der er udbetalt af Jordebogskassen efter at Ad-

skillelsen af Statsgjælden og Finantserne havde fundet

Sted, refunderes Finantserne af Statsgjældskassen. Med

Hensyn endelig til, at den befalede Decourt af Embeds-

mænds Gager i Island, der tidligere beregnedes til

Indtægt for Tugthuskassen, nu i en Række af Aar er

tagen til Indtægt for Islands Jordebogskasse, har det

kongel. Rentekammer sluttelig yttret den Formening, at

hvad der saaledes er beregnet Jordebogskassen tilgode,

efter Regnskaberne til 31. Juli f. A., ialt 763 Rbd. 94 Sk.,

bor afgives til Tugthuset paa Christianshavn, hvor For-

brydere fra Island, efter Ophævelsen af Tugthuset

sammesteds, modtages, ligesom og, at bemeldte Indtægt

herefter aarlig bor betales til den christianshavnske

Tugthuskasse, naar de islandske Jordebogskasse -Regn-

skaber modtages og deraf er uddraget hvormeget Be-
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842. lobel udgjor. — Over denne Sag har det kgl. Rente-

"^^T*' kammer derhos forlangt Gancelliets Yltringer meddelte.

Foranlediget heraf skulde man ikke undlade herved

tjenstligst at melde, at Cancelliet aldeles maa tiltræde

velbemeldte Kammers foranforte Anskuelse, hvorhos man

ogsaa maa overlade til Samme, at foranstalte det videre

Fornodne til denne Sags endelige Berigtigelse i Over-

eensstemmelse hermed. — Det kgl. Danske Cancellie

den 29. Juli 1842.

• Juli. Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vester -Amt, ang. Honorar for Capitels-

taxtens Udarbeidelse. Khavn den 30. Juli 1842.

— Rentek. lsl. Copieb. 14, Nr. 1216.

I Anledning af Hr. Amtmand Thorsteinsons behage-

lige Skrivelse af 14. Februar d. A., om Godtgjbrelse til

Provst Petersen for i Forening med Dem, deels ved

den, under Provstens Ophold i Kjobenhavn, for ham

fungerende Præst J. Gudmundsen til Helgafell, deels

personlig, at sætte Capitelstaxterne for Vester- Amtet

for de to Aar, fra iMedio Mai 4 841 til samme Tid 1843,

skulde vi tjenstl. melde, at ligesom Udgiften i den om-

handlede Anledning i de to andre Amter udredes af

disses Repartilionsfond, og navnlig i Nord- og Ost-

Amtet med et Belbb af 14 Rbd. aarligen, saaledés har

Kammeret ei heller Noget imod, at der af Vester-Amtets

Repartilionsfond tilflyder Provst Petersen en saadan Be-

taling, som De anseer passende for det afhamudforte

Hverv. — Rentekammeret den 30. Juli 1842.

August Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, angaaende Medikamentpengenes Anvendelse.

Khavn den 18. August 1842 1
. — Canc. 3. Depart.

Brevb. 1842, Nr. 3111.

!) Canc. Skriv. 21. Oktbr. 1845.

. vagt"jUPm

9
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I behagelig Skrivelse af 11. Februar sidstleden har 1842.

Hr. Kherre gjort opmærksom paa, at der af de 350
x"j^ Ajiiglast

Rbd., som aarlig udbetales af den islandske Jordebogs-

kasse til Medikamenter for de Fattige paa Island, ved

Udgangen af 1840 henstod hos Apotheker Moller i Reike-

vig et Belob af 465 Rbd. 56 Sk., og at af dette Belob

de 180 Rbd. tilhore de tvende Chirurgikater i Vest-

Amtet, — hvilke saaledes, efter at Fatligmedicinen til

dette Amt nu faaes fra Apotheket paa Stykkesholm,

ville være at refundere efter nærmere Afhandling mel-

lem Vedkommende i Vestamtet og Apotheker Moller, —
hvorimod de bvrige 285 Rbd. 56 Sk. tilhore Land-

physici Distrikt.

Med Hensyn hertil har De yttret den Formening,

at der kunde være Anledning til at standse med Ud-

betalingen af Fattigmedikamentpengene, forsaavidt an-

gaaer de 125 Rbd., som aarlig tilflyde Landphysici Di-

strikt, saa længe indtil Apothekeren har udleveret Me-

dikamenter for hint allerede oppebaarne Belob. Næst

derhos at begjære Cancelliets Resolution for, hvorledes

der i den omhandlede Henseende vil være at forholde,

har De tillige yttret, at Inddragelsen af den ommeldte

Udtælling allerede for indeværende Aar, mulig med
Hensyn til den Maade, hvorpaa den hidlil har fundet

Sted, vil sætte Apotheker Moller i Forlegenhed.

Foranlediget heraf skulde man, efter desangaaende

at have corresponderet med det kgl. Rentekammer, til

behagelig Efterretning og Foranstaltning herved tjenstl.

melde, at Cancelliet bifalder, at der forholdes saaledes

som af Dem er foreslaaet, dog at det for indeværende Aar

beroer med Inddragelsen af den omhandlede Udtælling.

— Det kgl. Danske Gancellie den 18. August 4842.

Cancellie-Skrivelse til stiftamtmanden og Bi- 25. August

skoppen over Island, ang. Erstatning til nogle

Præster for tabt fflensale véd Salget af Holum
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4842. Bispestols Gods. Khavn den 25. August 1842.
25. August. Canc. 1. Depart. Brevb. 1842, Nr. 3825.

Under 47. Februar f. A. tilstillede Hr. Kherre og

Deres Hbiærv. dette CoiJegium et Andragende, hvori

Sognepræsten for Holum og Vidvig Menigheder inden

Skagefjords Syssel og Islands Norder-Amt, Benedikt

Vigfussen, anholdt om Forbedring af sit Embedes Ind-

tægter, enten ved aarligt Bidrag dertil af Jordebogs-

kassen og anskaffet afgiftsfri Præstebolig, eller paa

nogensomhelst anden Maade; — i hvilken Anledning

De tillige henstillede, at flere Sognekald i Norder-Amtet

maatte tilstaaes Erstatning for det Tab, de have lidt

,
ved Salget af Holum Bispestols Jordegods og Qvilder

til Fordeel for en ny Skole- Indretning i Island, idet

Kaldene derved berovedes endeel Tiender og saakaldte

Contingenter eller Mensaler med videre, som de forhen

havde erholdt af Bispestolens Indtægter.

Fra det kgl. Kentekammer, hvis Betænkning her-

over man udbad sig, modtog man derefter tvende af

Kammeret foranstaltede Beregninger af den omhandlede

Godtgjbrelse for Aarene 4 805 til 1840, hvorhos Kam-

meret — næst at bemærke, at da Holum Bispestols

Jordegods ikke er solgt med Tiendefrihed, og det alt-

saa er foranlediget ved Præsternes egen Forsømmelse

med at fordre Tienden hos Vedkommende, dersom de

have lidt noget Tab i deres Tiende-Indtægter, saa er

ikke hertil taget Hensyn ved Affattelsen af Beregningen

over Godtgjbrelsen, — yttrede, at hvad angaaer selve

Udbetalingen af nysnævnte Erstatning, da kunde samme

ikke fra Kammeret foranstaltes, men maatte skee ved

Ordre fra den kongl. Direction for Universitetet og de

lærde Skoler, eftersom Kammeret havde tilstillet Di-

reetionen en endelig Opgjbrelse af det islandske lærde

Skolevæsens i den kgl. Kasse indestaaende Midler, og

at Forholdet mellem disse og den islandske Jordebogs-

kasse dermed maatte ansees ophbrt.

• •
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Bemeldte Direction, som man derefter tilskrev des- 4842.

angaaende, har du tilmeldt Cancelliet. at da der efter ^T"T^"

.

° ' 1 25. August.
den af det kongl. Rentekammer nu foranstaltede fuld-

stændige Opgjbrelse af Bessestad Skoles og den kgl.

Jordebogskasses Mellemværende, og den som Folge

deraf vedtagne Overdragelse til Direetionen af det umid-

delbare Overtilsyn med Skolens Oeconomie og Regn-

skabsvæsen, uu ikke kan være nogen Anledning til

længere at udsætte den endelige Berigtigelse af det

omhandlede Mellemværende mellem Skolen og de is-

landske Præstekald, som have Krav paa Erstatning for

de dem fragaaede Indtægter, saa har Direetionen, som

fra sin Side Intet kunde have at indvende mod Ud-

betalingen til vedkommende Præstekald af det disse

tilkommende Belob, under 23. f. M. tilskrevet \\r. Khre

og Deres Hoiærv. om, at foranstalte udbetalt til samt-

lige Vedkommende, overeensstemmende med de frem-

sendte Beregninger, disses Belbb med ialt 2680 Rbd.

20 Sk. r. S. og 2703 Rbd. Sedler, saavel som og i

Fremtiden at lade den aårlige Erstatning til de i Be-

regningerne opfbrte 4 4 Sognekald udbetale af Skolens

Kasse, med Værdien af ialt 92 Foringer Smtfr efter

Capiielslaxt, samt 65 Rbd. 60 Sk. Salv aarlig for Holum

Domkirkekald, navnligen saaledes, at Godlgjbrelsen for
,

de 8 Foringer Smbr, der egentlig tilkom det med sidst-

nævnte Kald siden Aaret 1829 forbundne Annex Vid-

vig, bliver at udbetale til Rip Kald, hvormed dette

Annex tidligere var forbundet.

Hvilket Ganeelliet herved tjenstligst skulde tilmelde

Hr. Khre og Deres Hoiærv. til behagelig Efterretning. —
D et kgl. Danske Cancellie den 25. August 1842.

Cancellie - Skrivelse til Amtmanden over Son-

der-Amtet, angaaende Udredelsen af en Jorde-

moders Lim. Khavn den 1. September 1842. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1842, Nr. 3443.

1. Septbr,
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4842. Næst at meddele, at det nu er kommen under

T^T^T" Overveielse, hvorledes den Andeel, som Selljarnarnæs
1. Septbr. ' ' J

Rep har at bære af det Belob af 80 Rbd., som i Over-

eensstemmelse med Gollegiets Skrivelse til Amtet af

28. Marts 4840 er tillagt de da i bemeldte Rep og

Reikevig Kjbbstad ansatte tvende Jordemodre aarlig til

Husleie og lidebrændsel, vil være at ligne paa Reppens

Beboere, og idet De har bemærket, at Landsognets

Andeel i hint Belob er ansat til Vs eller 26 Rbd. 64 Sk.,

har Hr. Kherren i behagelig Skrivelse af 9. Mai d. A.,

med Hensyn til de af vedkommende Sysselmand i en

med Deres Skrivelse fulgt Erklæring anforte Grunde,

indstillet, at dette Belob, istedetfor, saaledes som Til-

fældet er med Bidragene til Amtsrepartitionsfonden,

alene at reparteres paa det tiendepligtige Lbsegods,

maa paalignes samtlige i Reppen bosatte Indvaanere,

efter Enhvers Formue og Leilighed, og efter de samme

Regler, som fblges ved Ligningen af Extrabidraget til

Fattigvæsenet, dog saaledes, at det maa staae Enhver,

der maalte være utilfreds med det ham paalignede

Bidrag, og med Sysselmandens Afgjbrelse af Sagen,

frit at andrage samme for Overøvrigheden.

Efter at Cancelliet i den Anledning har correspon-

deret med det kgl. Rentekammer, skulde man til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse tjenstl.

melde, at det saaledes Indstillede herved bifaldes. —
Det kgl. Danske Cancellie den 1. Septembr. -1842.

16. Septbr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Venia ætatis for en Student til at blive

ordineret som Capelian. Khavn den 16. Septbr.

1842. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1842, Nr. 4162.

Efter at Cancelliet har nedlagt allerunderd. Fore-

stilling for Hans Maj*, i Anledning af den hertil ind-

komne, med Deres Hoiærv." behagelige Erklæring af
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I. Juli sidsti. forsynede, Ansogning fra Sognepræsten \ 842.

for Melstad Menighed inden Hunevands Syssel og 's
~76^Septbr

lands Norder-Amt, Haldor Amundasen, om at hans Son,

Studiosus Daniel Haldorsen, maatte ordineres ham til

personel Capelian, uagtet han kun er benved 22 Aar

gammel, — har det bebaget Hans Maj 1
, under 42. d. M.

allern. at resolvere saaledes:

t(
I Betragtning af de særdeles Omstændigheder

ville Vi allern. have tilladt, at Studiosus Daniel Hal-

dorsen ordineres som personel Capelian hos Sogne-

præsten for Melslad Menighed i Hunevands Syssel og

Islands Norder-Amt, Haldor Amundasen, uagtet han

endnu ikke har opnaaet den lovbefalede Alder".

Hvilken allerhoieste Resolution Cancelliet, ved at

vedlægge til videre behagelig Fremsendelse en igjen-

nem dette Collegium under Dags Dato udfærdiget

Myndigheds-Bevilling for fornævnte Daniel Haldorsen,

herved tjenstl. skulde tilmelde Deres Hbiærv. til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse. — Det

kgl. Danske Cancellie den 16. Septembr. 1842.

Kongelig Resolution ang. Erlæggelsesmaaden 22. septbr.

af Jordafgifter i Vester-Amtet. Ploen den 22. Sep-

tember 1842. — I Rentekammerets Forestilling 17. Sep-
x

tember bemærkes, at det var bestemt, at Jordafgifter skulde

betales enten in natura eller med Penge efter Capitelstaxt,

men at det i Vester-Amtet ved særlige Resolutioner var blevet

eftergivet, at Pengebetalingen ikke fastsattes efter Capitels-

taxten. Mandslaan var saaledes siden Resol. 13. Juni 1787

fastsat til 1 Rbd. i Penge, Landskylden derimod af Arnar-

stappens Ombudsjorder til 1 Rbd. 57 Sk. pr. Væt Fisk (80 Pd.)

eller 9 Rbd. 54 Sk. pr. Hdr.
,

paa det Ovrige Gods var der-

imod Betalingen i Penge fastsat til 4Va Sk. pr. Alen, eller 5

Rbd. 60 Sk. Hundrede ; Qvildeleierne vare bestemte til 1 Rbd.

9 Sk. paa Arnarstappens og Skogarstrands Jorder, i Stranda
Syssel derimod til 90 Sk. pr. Qvilde. I den senere Tid var

denne Betalingsmaade Tid efter anden bleven tilladt ved sær-

XII. H. 25
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1842. egne kongel. Resolutioner, indtil Fardag 1843, da den skulde

22. Septbi. forandres og forhoies til den gjængse Pris, overeensstemmcnde

-^•^ — med Reglerne i For. 16. Juli 1817. Amtmanden havde imid-

lertid indhentet Administratorernes Betænkninger, og disse

havde erklæret Ophævelsen af Moderationen for skadelig.

Amtmanden mente, at hvis man forhoiede Evaluationen, vilde

man nbdes til at give yderligere Afslag i Landskylden, og i

Tilfælde af haarde Aar maatte Restancernes Tilvæxt befrygtes.

Realisering ved Auktion vilde efter hans Mening blive meget

bekostelig. At paalægge Fæsterne at betale det Halve med

Penge, vilde være ubilligt,
tt
da det bestandig har været en

almindelig Klage blandt dem, at de i Handelsstederne ikke

engang kunde erholde Penge til at betale de nuværende Afgifter

med". Amtmanden gjorde fremdeles opmærksom paa, at Evalua-

tionen paa Arnarstappens Jordegods var hbiere end paa det

Øvrige, og at Jorderne, som tilhørte dette Jordegods, tillige-

svarede Mandslaan med 1 Rbd. af hver Heelgaard. Derimod

havde han ikke imod det af Administrator for Stranda Syssels

Jorder gjorte Forslag, at forhbie Evaluationen fra 5 Rbd.

60 Sk. til 8 Rbd. for Hdr., saavel i dette Ombud som i Skogar-

strands, samt for Bardastrands og Alptafjords Jorder. Rente-

kammeret er ogsaa enigt i, at en Forhbielse bbr indtræde,

men dog fbrst efter eet Aars Forlab, da den ikke i Tide kunde

blive bekjendtgjort, og saaledes, at V« af Landskylden skulde

betales med Penge efter Capitelstaxtens Middelalen, men de
3
/<s efter den gamle Evaluation paa hvert Gods. Denne For-

hbielse foreslaaes paa 3 Aar. Virkningen af en saadan For-

hbielse vilde blive med Hensyn til Landskylden:

1) Arnarst. Om-
bud 400 Væt-

ter 637Rbd.48Sk. 739 Rbd. 56 Sk. + 102. 8.

2) Skogarstrands

Ombud 72p Al. 33 - 72 - 46 - 84 - + 13.12.

3) Stranda Syssels

Jord. 1630 Al. 76 - 39 - 106 — 12 - + 29. 69.

4) Alptaf. ogBar-

' dastr. Jorder

770 Al 36 - 9 - 50 - 13 - + 14. 4.

Herfra maatte dog drages Administratorernes Procenter, som

for Arnarstappens Ombud samt Alptafjords og Bardastrands

Jorder vare bestemte til 16 2
/a %, for Skogarstrands Ombud

25 % og for Stranda Syssels Jorder til 20 %• — Endeligen
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anføres den ved kgl. Resol. 3. Decbr. 1823 Rentekammeret givne \ 842.

Bemyndigelse til at tilstaae Moderation i Afgifter af de kgl. —
Godser i Island. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1842 D, 22. Septbr.

Nr. 311.

Vi ville allern. have Vort Rentekammer bemyndiget

til at tilstede, deels at Leilændingerne paa de Os til-

hbrende Godser i Islands Vester- Amt endnu for inde-

værende Fardagsaar erlægge deres Landskyld efter den

gamle Evalualionsmaade, deels at de i de derefter paa-

folgende trende Fardagsaar betale a
/6 af Landskylden

efter samme Maalestok, og Ve med Penge efter Capitels-

taxten paa Middelalen, hvorhos Mandslaanet for Arne-

stappens Ombuds Vedkommende bliver at tilsvare, som

hidtil, med \ Rbd. rede Solv. — Piben den 22. Sep-
%

tember 4842 1
.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 24. septbr.

Islands Vester-Amt, ang. Beregning af Auktions-

Salair for Sysselmænd. Khavn den 24. Septbr.

1842. — Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 1298.

1 Anledning af den i Hr. Amtmand Thorsteinsons

behagelige Skrivelse af 16. Mai d. A. omhandlede Be-

taling til Sysselmand Th. Gunlogsen, for at have afholdt

Auktion over Forpagtningen af Iséfjords Syssels Konge-

tiende paa Sysselets samtlige Thingsteder i Aaret1841,

da formene vi, at der, i Henhold til vor Skrivelse af

49. Februar d. A. om Salarium til Sysselmændene for

Salg af kgl. Jordegods i Island, >kan tilkomme ham den

i Sportelreglementet at 10. Septbr. 1830 § 45 for for-

gjæves Forretning fastsatte Godtgjorelse af 2 Rbd. Solv;

hvorom, saavel som at Landfogden er tilskreven om

Udbetalingen af Islands Jordebogskasse, Hr. Amtmanden

) Resolutionens Indhold er meddeelt Amtmanden i "Vester-

Amtet, Conferentsraad Thorsteinson , ved Rentek. Skriv.

28. Septbr. 1842. Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 1329.

25*
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4842. vilde behage at meddele Sysselmand Gunlbgsen Under-

«rTr^r^ retninc. - Rentekammeret den $4. Septembr. 1842.
24. Septbr. ° 1

24. Septbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Transport- Omkostningerne for en

Fæstnings-Slave. Khavn den 24. Septbr. 1842.

* - Rentek. Lsl. Copieb. 14, Nr. 1290.

Hr. Kammerherre og Stiftamtmand Hoppe har i

behagelig Skrivelse af 3. Juni sidsti. underrettet Rente-

kammeret om, at De. ifolge en af Politimesteren her i

Staden med Skipper M. Johansen i sidstafvigte Foraar

indgaaet Accord, har ladet denne udbetale af Islands

Jordebogskasse 26 Rbd. 64 Sk. for Transporten fra

Kjobenhavn til Reikavig af losladt Fæstningsslave John

Johnsen, samt henstillet, at fornævnte Beldb maa pas-

sere til Udgift af Jordebogskassen.

I den Anledning tilmeldes Hr. Kherre herved tjenstl.

til behagelig Underretning, at Kammeret, i Betragtning

af Omstændighederne og paa forventet allerhoieste Ap-

probation, tillader, at Belobet maa passere til Udgift i

Regnskabet for bemeldte Kasse, og at Landfoged Gun-

logsen derfor* under Dags Dato er tillagt den i saa

Henseende fornødne Ordre. — Rentekammeret den

24. Septembr. 4842 1
.

24. Septbr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vester- Amt ,
ang. de islandske Sopasse

og deres Udstedelse til Fartoier, der gaae fra

Island til Danmark. Khavn den 24. September

1842. — Rentek. lsl. Copieb. 14, Nr. 1283.

A
) s. D. Rentekammerets Ordre til Landfogden i Island, at

lade det nævnte Beltfb passere som Udgift i Jordebogs-

kasse- Regnskabet $ hvilket ogsaa anmeldes til Rentekam-

merets danske Sekretariat. Copieb. sst. Nr. 1291—92.
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Ved Hr. Amtmand Thorsleinsons behagelige Skri- 1842.

velsé af 10. Januar f. A. er Kammeret tilstillet et An- 24. Septbr.

dragende, hvori daværende Sysselmand i Sneefjeldsnæs '
~

Syssel, Schulesen, indberetter til Dem, at de i Stykkes-

holm etablerede Kjobmænd, Brodrene Benedikt og

Brynjolf Benediktsen, samt Kolbeinsen, i Efteraaret 1840

have expederet derfra til Kjbbenhavn tvende der sta-

tionerede Fiskefartbier, nemlig Jagterne Adonis og Ane

Kirstine Cecilie, uden enten at anmelde Skibenes Af-

reise for Sysselmanden, eller at forsyne dem med Pas

m. v., og har denne Embedsmand derhos anmeldt, at

det af Rentekammeret i Aaret 1840 udfærdigede Sbpas

for Sluppen Lovise, som overvintrede i Island, ikke blev

afleveret til ham til Indsendelse til Kammeret, men at

det derimod er nedsendt til Kjbbenhavn med en Skipper,

som forte et andet Fartbi, og har Hr. Amtmanden der-

hos begjært Sysselmanden meddeelt Forholdsordre i for-

berbrte Henseender.

Hvad nu det fbrste Punkt angaaer — om en Skibs-

rheder eller Skipper er forpligtet til at see sit Skib

forsynet med Pas paa en Reise fra Island til Danmark —

,

da findes Intet herom bestemt i Lovgivningen, men

denne indeholder, forsaavidt det islandske Pasvæsen

angaaer, ikkun Regler for de Skibe, der fra de danske

Stater gaae til Island og derfra igjen til fremmede

Lande. Rentekammeret maa imidlertid være af den

Mening, at Pas ikke behbves i det omhandlede Tilfælde,

08 a t nærmere Bestemmelse i saa Henseende ei heller

har været nbdvendig, naar dér sees hen til det Oie-

med, i hvilket Meddelelsen af islandske Sbpasse er

befalet. Saavel i Forordn, af 7. Maris 1787, som i

Plakat af 28. Decbr. 1836, nævnes nemlig udtrykkeligen,

at Hensigten med at foreskrive Erhvervelsen af Passe,

under Iagttagelse af visse Former, alene har været at

tilvejebringe Sikkerhed for, at de dermed forsynede

Skibe og Ladninger ere kgl. Undersaatters Eiendom;

men denne Sikkerhed haves, hvad de i Island værende
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1842. Skibe angaaer, allerede derved, at ethvert Skib skal

24. Septbr. være forsynet med et af Kammeret udfærdiget Pas for

at kunne komme til Island, og, i Henseende til de is-

landske Varer, som nedsendes hertil, ligeledes derved,

at disse, efter de bestaaende Forholde, ikke kunne til-

hore Andre end danske Undersaatter. Den Bestem-

melse i fornævnte Anordning, at Passet gjelder baade

for Hen- og Hjemreisen, — der ibvrigt ogsaa viser, at

ingen Control er anseet nbdvendig med Hensyn til de

Varer, som fores hertil, fra Island, — synes vel at an-

tyde, at et Skib skal være forsynet med Pas paa sin

Reise ogsaa fra Island til Danmark; men forberorte

Bestemmelse gjelder biensynlig ikkun de Skibe, der

fra de danske Stater gaae til Island og tilbage igjen

hertil, men derimod ikke de i Island hjemmehbrende

Skibe, der gaae fra Island til Danmark og herfra igjen

tilbage. — Antages det, at Bestemmelsen er anvende-

lig i begge de ovenanfbrte Tilfælde, maae ogsaa Eierne

af de islandske Skibe indrbmmes Ret til at tilbageholde

de dem meddelte Sbpasse, indtil Skibene igjen gaae

til Danmark, men Hensigten af den befalede Tilbage-

levering af Passene, nemlig at forhindre Misbrug af

samme, vilde da ikke opnaaes, idet Tilbageleveringen

som oftest forst kunde skee efter flere Aars Forlob,

paa Grund af at de fleste saadanne Skibe ere smaa

Fiskefartbier, der i Almindelighed ikkun gaae til Dan-

mark naar de trænge til Reparation; af de to oven-

nævnte Skibe har saaledes Adonis ikke været her siden

Aaret 1835 og Ane Kirstine Cecilie ikke siden 1836.-—

Forbvrigt er det en Selvfblge, at en Skibseier eller

Skipper, naar han, efter at have nedsendt det ham

tidligere af Rentekammeret meddelte Sbpas, maatte til

en Reise til Danmark bnske et Pas af vedkommende

Sysselmand, ikke bor nægtes et saadant, imod at han,

saaledes som i Rentekammerets Skrivelse af 30. Januar

f. A. ommeldes, erlægger til Sysselmanden Betaling

derfor efter § 62 i Sportelreglement for Island af 10.
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Septbr. 1830. — Det ovennævnte Pas for Skibet Lovise 1842.

er afleveret her i Kammeret den 6. Oktober 1840, oe^rr^^Tr*"
.» .

7 D
24. Septbr.

der kan, efter det Foranforte, ikke fra dette Collegii

Side være Noget at erindre imod, at denne Aflevering
m

er skeet direkte hertil efter Skibsrhedernes Foran-

staltning.

Foranstaaende, hvorom er brevvexlet med det

danske Cancellie, som deri har erklæret sig aldeles

enigt, anmodes Hr. Amtmanden om behageligen at ville

tilkjendegive Vedkommende til Efterretning. — Rente-

kammeret den 24. Septembr. 1842.

Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden over 24. septbr.

Islands Vester-Amt, ang. Frihed for Grundleie af

Handels-Etablissementer paa Grundarfjord. Khavn

den 24. Septbr. 1842. — Rentek, Isl. Copiebog 14,

Nr. 1293.

Af det under 28. Juni sidsti. hertil indsendte Du-

plicai af Hr. Amtmandens Skrivelse af 30. August f. A.,

betræffende Afhændelsen af den under Arnestappens

Ombud horende Jord, Grund kaldet, paa hvilken Han-

delsstedet Grbnnefjord (= Grundarfjord) ligger, erfares

det, at den ene af de tvende paa bemeldte Handels-

sted etablerede Kjo'bmænd, nemlig J. Danielsen, har,

foranlediget ved derom fra Dem skeet Opfordring, for

Jorden budet en Kjbbesum af 400 Rbd.. og at derefter

°ver Ejendommen bar været afholdt Auktion, ved hvil-

ken Danielsen blev Hbistbydende med ikkun 380 Rbd.

Det forstnævnte Bud er af Hr. Amtmanden fundet an

tageligt og indstillet til Approbation under de ved den

afholdte Auktion bekjendtgjorte Vilkaar.

Med Hensyn imidlertid til, at det sidste Punkt af

berbrto Vilkaar giver Kjbberen Ret til at fordre Re-

cognition saavel af de tvende i Grbnnefjord nu opret-

tede Handelssteder, som af dem, der muligen kunne

blive oprettede sammesteds, maa Kammeret yttre den
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1842. Mening, at en saadan Ret ikkun bor overdrages Kjoberen

24, Septbr. for de Jordstykker, som udlægges til Handlende, der i

Fremtiden maatte nedsætte sig paa Gronnefjord
;
og

maae vi i saa Henseende tilbagekalde i Hr. Amtmandens

Erindring den Brevvexling, som i sin Tid blev fort om

en , saavidt skjonnes aldeles lignende Sag, nemlig an-

gaaende hvorvidt Grundafgifter kunde fordres af den

dl Isefjords Handelssted udmaalte Jordstrækning, hvoraf

Resultatet blev, at Kammeret, efter at have modtaget

Deres Betænkning over Sagen af 2. Februar 1837, fra-

faldt Krav paa Grundafgift af nysnævnte Jordstrækning,

navnligen med Hensyn til den af Dem udhævede Om-

stændighed, at det, da saadanne Jorder, ifblge For-

ordn, af 17. Novbr. 1786 § 4, ere bortskj enk ede

til Kjobstæderne, fra den juridiske Side kunde være

tvivlsomt, om de Handlende, efter at en Kjobstad er

gaaet over til at blive Handelssted, lovmedholdeligen

og uden Dom kunne være at paalægge nogen aarlig

Recognition til den kgl. Kasse for Benyttelsen af den

udmaalte Kjobstadgrund. Desuden synes i alt Fald

Billighed i hbi Grad at tale for, at den omhandlede Af-

giftsfrihed — der hidtil, i Henhold til det nævnte Lov-

sted, i Virkeligheden har existeret og ikke udlrykke-

ligen ved noget Lovbud er hævet og ei heller med

Hensyn til Tiden begrændset — fremdeles vedbliver,

eftersom Værdien i Handel og Vandel af berbrte Eien-

domme, ved hvis Erhvervelse meerbemeldte Frihed na-

turligviis maa være tagen i Betragtning, vilde blive

nedsat i. Forhold til Stbrrelsen af den aarlige Afgift,

der blev paalagt samme. — Imod Salget af Jorden

Grund veed Kammeret ibvrigt Intet at erindre, og,

skjbndt den budne Kjobesum af 400 Rbd., i Forhold

til Eiendommens Matrikulskyld og de tidligere deraf

svarede Afgifter, er meget Jav, vil Collegiet dog, i Be-

tragtning af de ellers oplyste Omstændigheder, findes

villigt til at indgaae med allerunderd. Forestilling om

allern. Approbation paa Salget, saafremt Danielsen for

/
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sig og efterfølgende Riere vil fraskrive sig Ret til Grund- 1842.

afcift af det til de nuværende tvende Handelssteder fra ^TTT"°
, 24. Septbr.

Jorden Grund i sin Tid udmaalte Areal, og han derhos

vil erlægge det sædvanlige Gebyr, 14Rbd. 48 Sk. r. S.,

for det kgl. Skjbde, som i saa Fald bliver at udfærdige.

Herom vilde Hr. Amtmanden altsaa behage at indhente

og derefter med Deres Relænkning indsende Danielsens

Erklæring. — Rentekammeret den 24. Septembr. 1842.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden og 28. septbr,

Biskoppen over Island, ang. gratis Uddeling af

nogle Oldskrifter mellem Bibliotheker og Private.

Khavn den 28. September 1842. — Rentek. isi.

Copieb. 14, Nr. 1323.

Finantsdeputationen har tilsendt Rentekammeret til

Afbenyttelse adskillige til den kgl. Kasse overdragne

Exemplarer af Oldskrifter, nemlig:

1 Ex. af Oldnordiske Sagaer.

\ — Nordiske Fortids-Sagaer.

\ — Sogur Gautreks &c.

1 — Mémoires de la société des antiquaires clu

Nord.

4 — Autiquitates Americanæ.

1 — Gronlands hist. Mindesmærker.

2 — Saga Sverris koniings.

2 — islendingabék og Landnåma.

2 — Historia Olavi Tryggvii filii.

$ — Historia regis Sverreris.
*

^ — Historia regum Haconis &c.

2 — Kong Diderik af Berns Saga.

3 — Scripta bistorica Islandorum.

3 — Sbgur Magnus géoa &c.

3 — Olaf den Helliges Saga.

3 — Norges Konger Magnus &c. Sagaer.

3 — Norges Konge-Sagaer.

3 — Kong Sverres Saga.
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1842. 3 Ex. af Norges Konge Hakons Saga.

^^^^ 3 — Hakon Hakonssons Sagas Slutning.

3 — Jomsvikinga og Knytlinga Saga.

2 — Bidrag til oldnord. geograph. Ordbog.

4 — Færeyfnga saga.

9 — Fornmanna sogur.

9 — Fornaldar sogur Nororlanda.

9 — fslendinga sogur.

9 — Olafs saga Tryggvasonar.

9 — Olafs saga hins helga.

9 — Sogur Håkonar &c.

9 — J6msvfki'nga saga og Knytlinga.

9 — Rikisår Noregs og Dana konunga.

9 — Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed.

9 — Annaler for nordisk Oldkyndighed for 1836,

1837, 1838 og 1839.

Da det er Rentekammeret bekjendt. at Stiftsøvrig-

heden i Island tidligere har modtaget til Fordeling imel-

lem Islands Stifts- og Amtsbibliotheker, Distrikts- Bog-

samlinger, samt mindre formuende Præster og Almues-

mænd, en Gave fra Hans Majestæt Kongen, bestaaende

i flere Exemplarer af de fleste og betydeligste af oven-

nævnte Skrifter, saa have vi anseet det hensigtsmæs-

sigt, tjenstligst at overlade til Hr. Khre Hoppe og Deres

Hoiærv. Hr. Biskop Johnsens gode Forsorg ligeledes al

fordele disse Boger imellem Bibliolheker os; Private,

saaledes at Stiftsbiblioteket forst maatte forsynes med

de af meerbemeldte Boger, som der muligen ikke maatte

haves, dernæst Bessastad Skoles Bibliothek, Amtsbiblio-

thekerne og Distriktsbogsamlingerne, — og hvad der

da blev tilovers fordeles imellem mindre formuende

Præster og Almuesmænd. — Rentekammeret den 28.

Septembr. 1842.

29. Septbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Domme i offentlige Politisager m. v.

i
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Khavn den 29. September 1842. — Canc. 3. De- 1842.

part. Brevb. 1842, Nr. 3837. Algreen-Ussings Reskriptsaml.
29~Set>tbr

for 1842, S. 223-224.

Hr. Amtmand har i behagelig Skrivelse af 12. April

d. A. forespurgt, om det kan have sit Forblivende ved

den hidtil i Vest- Amtet brugte Praxis, hvorefter Dom-

mene i offentlige Politisager, som ikke af Tiltalte ere

begjærede appellerede, af Sysselmændene ere blevne

fuldbyrdede, uden at de, saaledes som for Danmark

er befalet ved Plak. af 12. Januar -1821, forinden Fuld-

byrdelsen ere blevne indsendte til Amtels Approbation,

eller om der i den omhandlede Henseende bor for-

holdes efter de i den citerede Plakat indeholdte Be-

stemmelser 1
.

I Svar herpaa undlader man ikke tjenstl. at melde,

at den i Plak. af -12. Januar -1821 indeholdte Bestem-

melse om, at Amtels Approbation skal erhverves paa

Domme i offentlige Politisager, forend de exequeres,

saa meget mere maa efterkommes i Island, som Syssel-

mændene ikke engang uden Hjemmel af den i bemeldte

Plakats § \ indeholdte Bestemmelse kunne anlægge en

saadan Sag uden Amtets foregaaende Ordre. — Det

* kgl. Danske Gancellie den 29. Septembr. 1842.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- 29
« Septbr.

Amtet, ang. Lovgivningens Bestemmelser om Hor-

strafs Formildeise, m. v. Khavn den 29. Septbr,

1842. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1842, Nr. 3836.

) Amtmanden havde ladet det stiltiende gaae hen med den

brugte Fremgangsmaade, deels fordi Plak. 12. Januar 1821

endnu ikke var udvidet til Island, deels fordi Indsendelsen

af Domme til Amtet i hvert enkelt Tilfælde vilde medtage

en lang Tid, samt forvolde betydelige Bekostninger, især

i de længere fraliggende Jurisdictioner.

/
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1842. Hr. Amtmand har i behagelig Skrivelse af 12. April

29. Septbr. d. A. andraget, at De oftere har haft Leilighed til at

^"^^"^
erfare, at der hos Embedsmændene i Vest-Amtet ere

forskjellige Meninger om, hvorledes de i For. 24. Ja-

nuar 4 838 §§ 11 og 12 indeholdte Bestemmelser ere

at forstaae. 1

Hvad saaledes navnlig angaaer den i den forst-

nævnte § indeholdte Bestemmelse, hvorefter Amtmanden

er bemyndiget til at eftergive Horstraffen, har De be-

mærket, at det er fundet tvivlsomt, hvorvidt hin Em-

bedsmand, i Medfør af denne Bestemmelse, aldeles

kan eftergive bemeldte Straf; og hvad § 12 betræffer

have, efter hvad De har yltret, Nogle antaget, at den

der bestemte Straf for den, som tre Gange har gjort

sig skyldig i Leiermaal med forskjellige Personer, kan

anvendes, saasnart Nogen tredie Gang har forseet sig,

skjondt ikkun med to forskjellige Personer, medens

Andre holde for, at det er en nodvendig Betingelse

for Straffens Anvendelse, at Forseelsen er gjentaget

med tre forskjellige Personer.

De har derhos tilfoiet, at skjondt De finder det

klart, at Amtmanden i Medfør af den citerede Bestem-

melse maa være bemyndiget til aldeles at eftergive

Horstraffen, samt at § 12 i For. 24. Januar 1838 er at

forstaae saaledes, at Straffen for tredie Gang begaaet

Leiermaal kun kan finde Anvendelse, naar Forseelsen

er begaaet med tre forskjellige Personer, har De dog

troet at burde indstille Sagen til Cancelliets Afgjbrelse,

for at enhver Tvivl angaaende Forstaaelsen af de om-

handlede §§ kan bortfjernes.

^
Foranlediget heraf undlader man ikke til behagelig

Efterretning tjenstl. at melde, at Cancelliet finder det

utvivlsomt, at de omhandlede Bestemmelser maae for-

staaes saaledes, som af Hr. Amtmand ovenfor er an-

taget. — Det kgl. Danske Gancellie den 29. Septembr.

1842. C
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Directionen for Universitetet og de lærde 1842.

Skolers Skrivelse til Lektor Theologiæ Johnsen^^lTseptbT.

angaaende Oversendelse af Boger til Skolen, samt

Skolens Bibliothek. Rhavn den 30. September

1842. — Univ. Direct. Copieb. for Universit. og Skolerne

1842, Nr. 1525. — Uddrag.

[Der oversendes en paa vedlagt Liste specificeret

Samling Boger til Skolen, samt til sammes Biblio-

thek]. ^.i^y&^u'-: . .i-.uiifiiiji^i- %
Slutteligen skulde Directionen tjenstl. anmode Hr.

Lektoren om at forskaffe Directionen en fuldstændig

Fortegnelse over samtlige Værker og Boger, som for

Tiden findes i Skolens Bibliothek. — Den kgl. Direction

for Universitetet og de lærde Skoler den 30. Septembr.

1842.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 30. septbr.

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Forpagtninger

af Sodrift paa Kysterne i Thingfie Syssel, m. v.

Khavn den 30. September 1842. — Rentek. isi.

Copieb. 14, Nr. 1334.

Ved behagelig Skrivelse af 31. Decbr. f. A. har

Hr. Amtmanden hertil indberettet, al afg. Amtmand

Thorarensen under 17. Mérts s. A. har approberet det

af Bonden Jon Einarsson af Bjerg gjorte Bud af 6 Pund

Tælle aarlig for Forpagtningen af den Munkethveraa

Kloster tilhorende Tommerdrift paa Ljosavatns Thing-

sogns Forstrande i 5 Aar, samt under 24. Juni næst-

efter et af Handelsfaktor J. Johnsen gjort Bud af 6 Pd.

Tælle for Forpagtningen af den saakaldte Manarreke

paa Tjbrnæs i 4 Aar, fra Fardag 1841 at regne, hvor-

hos De har indstillet til Rentekammerets Resolution,

om den saakaldte islandske Alen, eller det nu i Island 7

gjeldende danske Alenmaal, skal afgive Maalestokken
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• 1842. ved Bestemmelsen af Længden af dette Munkethveraa

80. Septbr. Kloster ved dets Maldager tillagte tredie Deel af stort

Tommer over 40 Alen, der falder paa de forstnævnte

Forstrande, ligesom De ogsaa har tilmeldt Kammeret,

at paa Kirkejorden Naustavig, der er beliggende inden

disse Forstrandes Grændser, ere opdrevne 4 Stykker

Planker, der som Vrag ere tagne i Besiddelse af Præ-

sten til Thoroddstadir og Ljosavatn, E. Thorleifsson,

som er beneficeret med nysnævnte Jord Naustavig.

Idet Kammeret maa bifalde de af afgangne Amt-

mand Thorarensen trufne Foranstaltninger med Hensyn

til Bortforpagtningen af Tbmmerdriften paa begge om-

meldte Forstrande, skulde man ikke, i Henseende til

det om Alenmaalet opkastede Sporgsmaal, undlade at

yttre Folgende: Hr. Amtmanden har været af den For-

mening, at det gamle islandske Alenmaal burde afgive

Maalestokken, da Klosterets Maldager, ved at fastsætte,

at det Klosteret tilfaldende Drivtommer skal være over

10 Alen langt, maa antages at have haft en vist bestemt,

efter det gamle islandske Alenmaal normeret Storrelse

for Oie, hvilken Storrelse vilde blive forandret, saa-

fremt et andet Alenmaal blev bragt i Anvendelse, og

Maldagernes Bestemmelser saaledes tilsidesatte. End-

skjbndt vi nu maae ansee det for en Selvfolge, at

Længden af det omhandlede Tommer rettelig burde

udmaales efter den Alen, der var den gjeldende paa

Maldagernes Tid, hvis der havdes paalidelig Kundskab

om denne Alens Storrelse, saa vil dog Kammeret ikke

have Noget imod — da en saadan Kundskab ikke

haves — at den nugjeldende danske Alen, der efter

al Rimelighed er længere, end den paa Maldagernes

Tid gjeldende, for Munkethveraa Klosters Vedkommende

lægges til Grund ved deslige Spbrgsmaales Afgjbrelse

for Eftertiden, saaledes at der for Klosterets Vedkom-

mende kun gjbres Fordring paa af de Træer, der

ere over 10 Alen nuværende dansk Maal. — Betræffende

Spbrgsmaalet om Klosterets Ret til den tredie Deel af de paa
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Gaarden Naustavigs Forstrande opdrevne 4 Stkr. Planker, 1842.

maa Kammeret formene, at samme uden Delins bor 'r"""^r
' ° 30. Septbr.

tilfalde vedkommende Beneficiarius, thi da den Klosteret

ved den ommeldte Passus i dets Maldager tillagte For-

strandsretlighed paa bemeldte Gaards Grund blot er

et
t
jtak", eller en aflost Deel af den Gaarden oprinde-

ligviis tilkommende Strandrettighed, og da Klosterets

Maldager, der i Almindelighed blot skjelne mellem

Hvaldrift, Flytninger og Tommerdrift, ved i den paa-

beraabte Passus at bruge Udtrykket : st6rvioir, har ladet

det uafgjort, om derunder skal indbefattes Vrag eller

ikke, maa hiin Passus nodvendig forstaaes med de Ind-

skrænkninger, som den i Jonsbogens Rekab. 2. Cap.

indeholdte declaratoriske Lovbestemmelses Analogie

medfarer. Dette Lovbud har nemlig for det Tilfælde,

at der ved Salget af en Forstrandsrettighed ikke træffes

ndiagtig Accord, fastsat som Regel, at ulilhugget Driv-

tommer over 1 Alen skal tilfalde den ifolge Salget For-

strandsberettieede, men Vrag derimod Grundeieren.

Klosteret har saaledes ikke været tillagt nogen Andeel

af det i Plakaten af 4. Mai 1778 §2 omhandlede Vrag,

som derfor, ifolge Forordn, af 3. Mai 1650 samt nys-

nævnte Lovbud, udeelt maa tilfalde Beneficiarius.

Hvilket herved tilkjendegives Hr. Amtmanden til

behagelig Efterretning og Bekjendlgjbrelse for Vedkom-

mende. — Rentekammeret den 30. Septembr. 1842.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over so. septbr.

Island, ang. Udbetalinger til Fremmede af Jorde-

bogskassen. Khavn den 30. September 1842. —
Rentek. Isl. Copieb. 14, Nr. 1338.

Fra Landfoged Gunldgsen ere Rentekammeret til-

stillede tvende Qvitteringer, meddelte af Raoul Angles

for til ham udbetalte 700 Rbd. r. S. og 500 Francs,

der udgjbre 478 Rbd. 12 Sk. r. S., altsaa ialt 878 Rbd.

12 Sk. r. S., men, da derhos ikke er indberettet, at
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1842. der ikke til ham er udbetalt mere af de 1395 Rbd.

3(Tseptbr ^ r
* som bemeldte Angles, ifolge hvad Hr.

Kammerherren under 23. April d. A. er tilskrevet, kunde

hæve af Jordebogskassen, saa skulde man tjenstligen

have Dem anmodet om, snarest muligt desangaaende

at meddele Rentekammeret fornoden Underretning, og

vilde De derhos behage at tilkjendegive Landfoged

Gunlbgsen til Iagttagelse i Fremtiden, at Hr. Kammer-

herrens Duplieat-Begjæringer om Udbetalingen af saa-

danne Summer, som den ovennævnte, stedse blive at

paasee forsynede med Vedkommendes Qvilteringer,

der bor lyde paa Rigsbankpenge Sdlvmynt og ikke paa

nogensomhelst fremmed MynL — Rentekammeret den

30. Septembr. 1842.

i. oktbr. Cancellie - Skrivelse til Amtmanden over Is-

lands Sonder-Amt, Stiftamtmand Hoppe, ang. en

ny Medicinaltaxt. Khavn den 1. Oktbr. 1842 1

.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1842, Nr. 3913.

Efter Hr. Kherres Begjæring i behagelig Skrivelse

af 4 3. August d. A. skulde man tjensll. tilstille Dem

fem Exemplarer af den ved allerhoieste Resolution af

30. Decbr. f. A. allernaad. approberede Medicinaltaxt,

idet man tilfGier, at samme i Analogie af den aller-

hoieste Resolution af 19. August 18 18 3 og Collegiets

Skrivelse til Amtet af 27. Mai 1820 vil være gjeldende

i Island paa samme Maade som den ældre 8
. — Det

kgl. Danske Cancellie den 1. Oktobr. 1842.

6. oktbr. Rentekammer-Skrivelse til Landfogden i Island,

ang. Sysselmændenes Beregninger over Lang-

mandstolden. Khavn den 6. Oktober 1842. —

-

see ovenfor, Rentek. Skriv. 14. Mai 1842.

O Canc. Skriv. 12. Juli 1845.

a
) see Canc. Skriv. 1. Septbr. 1818 her i Samlingen.

U
J den traadte i Kraft i Island fra 1. Januar 1843.
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Kongelig Bekjendtgjorelse ang. Resultaterne *842.

af de norrejydske Provindsialstænders Forsam-
7^^l

ling 1840. Khavn den 7. Oktober 1842 1
.
—

Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1843. —
Canc. 2. Departem. Registrant XLIII, 318 (1842, Nr. 742*).

Original-Aftryk hos Schultz. Ny Coll. Tid. for 1842, S. 857-

874. Schou XXIII, 620—638. - Uddrag.

Allernaadigst Bekjendtgjorelse til Provindsial-

stænderne for Norre-Jylland, om Resultaterne af deres

under deres Forsamling i 4 840 afgivne allerunderd.

Betænkninger og ovrige indgivne Andragender.

Vi Christian den Ottende &c. Vore troe Provind-

sialstænder for Norre-Jylland Vor Kongel. Hyldest og

Naade. — Af de Forhandlinger, som ere foregaaede ved

Provindsialstænderne for Norre-Jylland i Aaret 1840,

have Vi med allerhoieste Tilfredshed erkjendt Deres

redelige Iver for Landets Bedste. Efter at saavel de

Betænkninger, som De have afgivet over de Dem til

Overveielse forelagte Lovudkast, som og Deres ovrige

allerunderd. Andragender paa det Noieste ere blevne

prbvede, ville Vi herved allern. give Dem en samlet

Oversigt over de Beslutninger, der i saa Henseende

ere blevne tagne.

\<< Fblgende Anordninger, hvortil Udkast have været

Provindsialstænderne forelagte, ere udkomne:

2) Under 16. Decembr. 1840, Forordning an-

gaaende nodvendig Appel i criminelle Sager;

6) under 26. Marts 4 841 Forordning, der forandrer og

nærmere bestemmer Straffen for Brandstiftelse; —
— — 15) under 8. Seplembr. s. A. Forordning, inde-

holdende nærmere Bestemmelser om Beviset i crimi-

nelle Sager; — 4 6) under 24. Septembr. s. A. Plakat,

indeholdende, hvorledes den i visse Tilfælde skal ansees,

der tindes i Besiddelse af stjaalne Koster m. m.

O jevnf. Bekjendtg. 4. Juli 1842.

XH. Vi. 26
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1842. Af de foranfdrte Anordningers Indhold ville Vore

"i^XTT^ troe Provindsialstænder for Nbrre-Jylland erfare, hvor-

ledes de Bemærkninger, der saavel af Dem som af

Vore Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og Lol-

lands-Falsters Stifter, samt for Island og Færoerne, have

været fremsatte ved de forelagte Udkast, ere blevne

tagne under ndieste Overveielse, og hvorledes Ud-

kastene i Overeensstemmelse dermed have modtaget

adskillige Forandringer, nærmere Bestemmelser og Til-

fdininger.

II. Med. Hensyn til det Vore Provindsialstænder

meddelte, fra Stiftamtmanden over Islands Stift frem-

komne, Forslag angaaende Reikjavigs Indlemmelse i de

danske Kjdbstæders Brandforsikkring, da have Vi, efter

at de af begge Vore troe danske Provindsialstænder-

forsamlinger over denne Sag afgivne Betænkninger af

Vort Danske Cancellie have været Os allerund. foredragne,

allern. bemyndiget Vort Cancellie til at lade Reikjavigs

Gommunalbestyrelse meddele Indholdet af bemeldte

Betænkninger, med Tilfdiende, at den attraaede Ind-

lemmelse i Kjdbstædernes Brandforsikkring, som Fblge

deraf, i det mindste ikke for Tiden kan finde Sted,

og at det overlades til Samme, om den maatte finde

Anledning til at indlede nye Forhandlinger angaaende

Sagén.3 og i den Henseende erhverve de af Vore

Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og Lollands-

Falsters Stifter samt for Island og Færderne paapegede

Oplysninger. —
Til Bekræftelse paa forestaaende allern. meddelte

Resolutioner have Vi udfærdiget denne Vor Kundgjdrelse,

og forblive Vore troe Provindsialstænder i kgl. Naade

bevaagen. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjdbenhavn

den 7. Oktobr. 4842.

20. oktbr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden og

Biskoppen over Island, ang. Præsternes Mensale
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af Kirken paa Urdir. Rhavn den 20. Oktober 1842.

1842. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1842, Nr. 4741. 2oToktbr'.

Efter at have modtaget Hr. Kherres og Deres Hoi-

ærv.' behagelige Betænkning af 24. August d. A. over

det Dem herfra under 14. April d. A. tilstillede An-

dragende, hvori Sognepræsten for Tjbrn og Urdum

Menigheder inden Oefjords Syssel og Islands Norder-

Amt, Arne Haldorsen, besværer sig over: ikke at er-

holde hvad der tilkommer ham af Eieren af Kirken paa

Urdum i Svarfaderdal, idet han foruden de to Hundr.,

Præsten tager i Leie i fljemmegaarden, formener, at

der efter de authoriserede Maldager endvidere tilkom-

mer ham en
(l
udengaards" Indtægt, som i de forskjel-

lige Maldager. er beregnet til forskjellig Størrelse, —
skulde man herved tjenstligst anmode Dem om, be-

hageligen at tilkjendegive bemeldte Sognepræst Hal-

dorsen, at da der ved det, Præsten oppebærer
({
uden-

gaards", ikke skal forslaaes en Indtægt, der tilkommer

ham fra Kirkens Eier, men derimod de sædvanlige

Ydelser fra Sognefolket, maa hans Andragende ansees

ugrundet og ubefoiet. — Det kongel. Danske Cancellie

den 20. Oktobr. 1842.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands 25. oktbr.

Sonder -Amt, Stiftamtmand Hoppe, ang. et ind-

givet Andragende om Tilladelse til at procedere

paa Prove ved Retterne i Island. Khavn den
?

25. Oktober 1842. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1842,

' Nr. 4257.

' • ^
.

1
' vip 9 ' • * « .

I Anledning af den med Hr. Amtmandens Skrivelse

af 5. Novembr. f. A. hertil indsendte Ansbgning, hvori

Cand. juris E. Briem anholder om Tilladelse til at pro-

cedere paa Prtfve ved den kgl. islandske Landsoverret

og de samme underordnede Retter, skulde man, efter

at have corresponderet med bemeldte Landsoverret,

26*
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842. herved til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse tjenstligst melde, at det Ansogle ikke kan be-

vilges. — Et Bilag folger indsluttet tilbage. — Det kgl.

Danske Cancellie den 25. Oktobr. 1842.

Novbr. Gancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands

Vester-Amt, ang. fflulkt for begaaet ftvaksalveri.

Khavn den 1. November 1842. — Canc. 3. Dep.

Brevb. 1842, Nr. 4353*.

Med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 28.

Juni d. A. har Cancelliet modtaget Duplikat af en tid-

ligere Skrivelse af 24. August 4 841, med tilhørende

Bilage, ligeledes i Duplikat, der blandt Andet indeholder

Deres Erklæring over en Dem tilstillet Ansogning fra

Bonden Conradsen (
= Konråo Konrå&sson) af Bjarnar-

havn i Sneefjeldsnæs Syssel om Eftergivelse af Straf

for det Qvaksalveri, hvori han har gjort sig skyldig.

Foranlediget heraf skulde man, efter at have corre-

sponderet med det kongl. Sundheds -Collegium, til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl.

melde, at det Ansogte ikke kan bevilges, idet man til—

foier, at det er en Selvfolge, at Mulkten, i Medfor af

For. 24. Januar -1838 § 3, bliver at nedsætte til 4 Rbd.,

der tillægges Fattigvæsenet i den Rep, hvor den Paa-

gjeldende boer. ~ Det kongel. Danske Cancellie den

1. Novembr. J842.

Novbr. Gancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands

Nord- og Oster -Amt, ang. Leiermaalsbfider hos

Fattige. Khavn den 1. November 1842. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1842, Nr. 4353b

.

Ved at tilstille Cancelliet en Udskrift af Sonder-

Mule Syssels Justits-Protokol, tillige med den derpaa

tegnede Amts-Resolution af 4 0. Decembr. f. A., bvoraf

sees, at Are Arason af Gilsarteige er for fjerde Gang
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begaaet Leiermaal bleven ifunden en Mulkt af 16 Rbd.

r. S., har Hr. Amtm. tillige ladet fbige en Skrivelse fra

vedkommende Sysselmand med tilhorende Bilage, hvoraf

fremgaaer, at Are Arason Intet eier, hvori der kan

gjores Execution for den ham ifundne Mulkt, og at han

derhos er af et saa svagt Helbred, at den subsidiaire

Straf af Riis ikke uden Skade for hans Sundhed vil

kunne anvendes. Da han, paa Grund af sin Helbreds-

forfatning, heller ikke ved Arbeide for det Offentlige

eller for Privatmand vil være istand til at fortjene hvad

der til Bodens Udredelse behbves, og der saaledes ikke

er nogen Maade, hvorpaa Straffen kan bringes i Ud-

bvelsé, har Hr. Amtm. i behagelig Skrivelse af 5. August

d. A. henstillet, om Boden under disse Omstændigheder

kan eftergives, eller hvorledes der skal forholdes.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efter-

retning tjenstl. melde, at man i de anforte Omstændig-

heder ikke finder Anledning til at eftergive bemeldte

Are Arason den ham dikterede Mulkt, men at det kan

beroe med Executionen, indtil den kan finde Sted paa

en af de i For. 24. Januar 1838 § 9 bestemte Maader.

— Det kgl. Danske Gancellie den 1. Novembr. 1842.

Kongelig Confirmation paa Regulativ for Bar- 3. Novbr.

dastrands Syssels Læseselskab og Bogsamling.

Khavn den 3. Novbr. 1842. — Canc. 3. Depart. Re-

gistrant fol. 530 (1842, Nr. 2101). Rubr. i Algreen-Ussings

Reskriptsaml. for 1842, S. 250. Regulativet paa Dansk og

Islandsk, med en kort historisk Indledning og med tilfoiet

Catalog over Skrifterne, er trykt i Reykjavik 1845. 52 Sider

i 8™. Titelen er: uRegulativ for, og Catalog over, Bardestrands

Syssels Læseselskabs Bogsamling, udgivet af Agentinde H.
B. sal. Schevings Arvinger; — ReglugjBro og b6kalisti Baroa-

strandar syslu lestrarfélags
,

gefin ut af Erfingjum Agentinde

H. B. sål. Schevings". I den forudskikkede historiske Ind-

ledning (S. 1—7) oplyses, at et Læseselskab for Bardastrands

Syssel var stiftet 1801 af daværende constit. Sysselmand Gud-
mund Scheving og Provst Jon Ormsson. Dette Selskab blev
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1842. afbrudt ved Krigen 1807, men fornyedes 1817 og bestod til

3. Novbr. Septembr. 1822, da det oplb'stes. I den Hensigt, igjen at

> fornye samme, samlede Agent Scheving under sit Ophold i

Danmark 1836 og 1837 endeel Boger i forskjellige Sprog og

Videnskaber, ialt omtrent 300 Nummere, hvilken Samling i

Forbindelse med Rester af den ældre m. v., ialt 602 Nummere,

ved Enkens Foranstaltning med Arvingernes Samtykke blev

bestemt til Nytte for Bardastrands Syssel, paa den i følgende

Regulativ foreskrevne Maade.

Vi Christian den Ottende &c. G. V.: At eftersom hos

Os allerund. er anscJgt og begjært Vor allernaad. Con-

firmation paa det af afdo'de Agent Schevings Enke,

Haldora Benedictsdatter Scheving, af Flalo under Vest-

amtet paa Vort Land Island, under 8. Juli d. A. for-

fattede og herhos in originali vedheftede Regulativ for

Bardestrands Syssels Læseselskabs Bogsamling, da

ville Vi delte Regulativ, hvoraf er indleveret en lige-

lydende verificeret Gjenpart i Vort Danske Cancellie,

i alle dets Ord, Clausuler og Punkter, saaledes som

det her forefindes, allernaad. have confirmeret og

stadfæstet, ligesom Vi og hermed confirmere og stad-

fæste samme. — Forbydende &c. — Kjbbenhavn den

3. Novembr. 1842. (ad mandatum).

[Bilag].

Regulativ for Bardestrands Syssels Læseselskabs

Bogsamling,

1) De Boger, som afdode Agent G. Scheving ind-

samlede i Aarene 4 836 og 1837 ved Gaver af nogle

Hædersmænd i Danmark, og som, i Folge en der-

over nu forfattet Catalog, bestaae af noget over 300

stbrre eller mindre Hoved-Nummere i forskjellige Sprog

og Videnskaber, bestemmes herved til at være Grund-

lag for Oprettelsen af et Læse -Selskab, samt til at

være en stedsevarende offentlig Eiendom for Barde-

strands Syssel i Islands Vester-Amt, til almindelig Be-

nyttelse og nyttige Kundskabers Udbredelse, under
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efterfølgende nærmere Bestemmelser. — $) Bogsamlin- 1842.

gen bor stedse have tre Bestyrere, af hvilke den fbrste 3. Novbr.

bor være Sognepræsten i Flatoes Kald, den anden en

af Bestyrerne for det saakaldte Fiatbeske Legat sam-

mesteds, og den tredie Enkefrue Agentinde H. B.

Scheving saalænge hun lever, samt baade kan og vil

befatte sig med denne Bestilling. Men naar hun doer,

eller frasiger sig Bestillingen, da skal den tredie Be-

styrer være en af afdbde Agent Schevings og hendes

nærmeste Descendenter, som er Mandsperson, og be-

findes af de bvrige to Bestyrere dertil at have de for-

nbdne Qvaliteter, og ei er bosat altfor langt borte fra

det Sted, hvor Bogsamlingen forvares. Er ingen af

disse Descendenter til, eller er qvalificeret til Bestil-

lingen, da vælge de to Bestyrere med Bogsamlingens

Overopsynsmænd efter Stemmeflerhed den tredie, der

dog bor være Medlem af Læseselskabet. Disse Be-

styrere paaligger det i Almindelighed at fbre et nbiagtigt

4 Tilsyn med Samlingens ,tilbbiiige Vedligeholdelse, at

virke for sammes hensigtsmæssige Benyttelse, samt bi-

drage, saavidt muligt, til dens Formerelse. — 3) End- '
.

videre skal Bogsamlingen altid staae under to Over-

opsynsmænd, som bor være Provsten og Sysselmanden

i Bardestrands Syssel. Disse have med Bestyrerne at

overlægge og fastsætte, hvilke to af de sidstnævnte,

enten efter Omgang paa visse Aar, eller paa deres

Livstid, bbr særskilt forestaae Bbgernes Udlaan og sær-

skilt Bogsamlingens Regnskabsvæsen, samt den med

disse Forretninger hver især forbundne Bogforing og

Gorrespondance. Fremdeles have de, i Forening med

Bestyrerne, at forfatte et Reglement, saavel i Henseende
«

til den Orden, hvori Bbgerne maae udlaanes, som i

Henseende til paa hvor lang Tid dette maa skee, efter

Localiteternes Forskjellighed, Bogsamlingens meer eller

mindre udbredte Virksomhed, samt andet deslige. Over-

opsynsmændene bbr i det mindste een Gang om Aaret,

enten særskilt, eller om skee kan Begge i Forening,
*
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1842. noiagtigen eftersee Bogsamlingens Protocoller og derom

3. Novbr. paategne dem, samt da med Bestyrerne overlægge og

fastsætte Alt, hvad der maatte ansees tjenligt til at be-

fordre Samlingens Oiemed, ligesom de da have at

gjbre Bestyrerne opmærksomme paa de muligen ind

lobne Feil, og rette dem. — 4) Bestyrerne bor holde en

af Overopsynsmændene autoriseret og forseglet Udlaans-

Protokol, hvori noiagtigen antegnes den Tid, da Bbgerne

ere udlaante, til hvem, samt naar de ere tilbageleverede,

samt om i uskadt eller beskadiget Tilstand, for at der

altid kan haves Vished om hvor Bbgerne ere, om de

ere tilbageleverede til den i Reglementet fastsatte Tid,

samt om Laantagerne i Anledning af Bbgernes Behand-

ling kan paalægges noget Ansvar. Ogsaa holde de en

paa samme Maade autoriseret og forseglet Regnskabs-

bog, hvori Indtægterne og Udgifterne anfbres i den

samme Orden, hvori de tilfalde, samt desuden en For-

handlingsprotokol , samt en Correspondancen vedkom-
'

1 mende Journal- og Copie-Bog, hvilke to sidste dog ei

behbve at være autoriserede. — 5) Bogsamlingens Op-

bevaringssted skal være paa Flatbe, som det i flere

Henseender dertil meest passende og bekvemmeste

Sted. Skulde imidlertid Samlingen siden erholde en

saa betydelig Tilvæxt, at den ei kan faaes mod-

taget til Opbevaring i en privat Husleilighed , for-

ventes samme, med en ei betydelig Bekostning for

Bogsamlingens egen Regning, at ville blive erhbldelig

i Kirken paa Flatbe. — 6) Fru Agentinde Scheving og

hendes tilstedeværende Bbrn have forbundet sig til, til

Amindelse om Bogsamlingens Stifter, samt ham og sig

selv til Ære, og for at Samlingen strax kan komme i

Virksomhed, for egen Regning at bekoste den fbrste

Anskaffelse af Protokollerne, samt en passelig stor

Bogreol. Ligeledes at bekoste Cataloget over Bbgerne

trykt. — 7) Alle Boger i Samlingen skulle være for-

synede med fortlbbende Nummere, og være mærkede

med Bogstaverne B. S. L. S., d. e. Bardestrands Syssels
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Læse-Selskab. — 8) Saasnart Cataloget over Bogerne -1842.

er bleven trykt, skal Bestyrerne udsende nogle Exem- 3. Novbr.

piarer deraf til ethvert Præstekald i Bardestrands Sys-

sel, og da tillige, efter foregaaet Overlæg med Over-

opsynsmændene, udvælge to Mænd i hvert Sogn, hvoraf

vedkommende Sognepræst altid bor være den ene, for,

som Bestyrernes Befuldmægtigede, at indbyde Alle og

Enhver til med Læsning og i andre Maader at be-

nytte Samlingen, samt dernæst forfatte og til Bestyrerne

indsende Lister over de Mænd, som i Lobet af hverl

Aar onske en saadan Benyttelse. Paa samme Maade,

og i et lige Oiemed, skulle nogle Exemplarer af Cata-

loget ligeledes udsendes til alle de Præstekalde inden

Vester-Amtet, hvorhen det ei er imod Sandsynlighed at

Bogsamlingen uden altfor stor Risico og Vidtløftighed

kunde udstrække sin almeengavnlige Virksomhed, og

forholdes der med Antagelse af to befuldmægtigede

Mænd i hvert Sogn sammesteds og Listers Forfattelse

over dem, som attraae at benytte Samlingen, som fast-

sal her næst foran. — 9) Enhver, som saaledes har

meldt sig om at maatte erholde Boger tillaans, ansees

derved at have tiltraadt Læseselskabet som Medlem,

og erholder derved stadig Ret til at benytte Samlingen

til enhver Tid, efter de Regler, som nu ere, elier her-

efter maatte blive fastsatte for sammes Brug; han ved- •

bliver at være Medlem af Selskabet, indtil han skriftligen

udmelder sig deraf, enten hos Bestyrerne selv, eller

hos sammes Befuldmægtigede. — 4 0) For at vedlige- s

holde Bogsamlingen, og om muligt foroge samme, til

almindeligt Gavn, samt til at bestride de lobende Ud-

gifter ved Bøgernes Istandsættelse, Protocollemes suc-

cessive Anskaffelse m. m., bidrager ethvert Medlem af

Selskabet, saalænge der mangler et fast Fond til hine

Udgifters Bestridelse, naar han er af Bonde- og Almue-
standen ei mindre end 24 Rbsk., men er han udenfor

denne Stand, da ei mindre end 40 Rbsk., begge Dele

rede Solv, aarligen. Det staaer Medlemmerne frit for,
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1842. frivilligen at fastsætte sit Contingent, dog ei under det

3. Novbr. her fastsatte Minimum; men i modsat Fald bestemmes

det af Bestyrerne med Stemmeflerhed, efter alminde-

ligt Overlæg med Overopsynsmændene, iblandt andet

i Forhold til den Paagjeldendes Kaar og ovrige Om-

stændigheder, dog aldrig over \ Rbd. r. S. for hvert

enkelt Medlem aarligen. Den, der paa een Gang er-

lægger et Contingent af 5 Rbd. r. S., bliver derved

paa sin Livstid Medlem af Selskabet uden videre Be-

taling. Bestyrernes Befuldmægtigede rundt omkring i

Soenene forundes at være Medlemmer af Selskabet

uden noget Contingent, hvis de, imod Forventning,

skulde forlange det, i Betragtning af den Uleilighed de

paatage sig: at virke for Selskabets Formaal. — 11) Con-

tingenterne, forsaavidt de ei erlægges til Bestyrerne

strax ved Bdgernes Modtagelse, hvilket ordentligviis

bor finde Sted, indfordres af de i Sognene udnævnte

to Mænd ved hvert Aars Udgang, og maae, i Mangel af

mindelig Betaling, inddrives hos Laantagerne ved Ud-

pantning, efter derom gjort Reqvisition til vedkommende

Sysselmand. Samtlige Contingenter i et Sogn tilsen-

des Bestyrerne med behdrige Lister ved hvert Aars

Udgang. — 12) Dersom Bogerne beviisligen enten ta-

bes eller beskadiges af Laantagernes Skjodesloshed,

bdr den Paagjeldende erstatte sammes fulde Værdie;

men skeer det af Vanvare, da forholdsmæssige!! efter

Bestyrernes og Overopsynsmændenes Skjon, og skulde

det beviisligen skee af et reent Ulykkestilfælde, da er

Laantageren angerids. Bestyrernes og Overopsyns-

mændenes Skjon om Erstatningspligten og Erstatnin-

gens Stdrrelse skal den Paagjeldende holde sig efter-

retteligt uden Lovmaal og Dom. — 13) Med Glæde og

Taknemmelighed modtage Bestyrerne til enhver Tid

paa Selskabets Vegne ethvert Bidrag til Samlingen,

enten i Bdger eller Penge, og skulle siden derfor af-

lægge behorig Rigtighed. Bogerne i Særdeleshed blive

at tilfdie Cataloget over Samlingen, og Givernes fulde
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Navn, Stand og Opholdssted at tilføie. — U) Ved *1842.

ethvert Aars Udgang have Bestyrerne at aflægge og i 3. Novbr.

Protocollen indfore et documenteret Regnskab over

Bogsamlingens Pengevæsen. I dette Regnskab anføres

til Indtægt ovennævnte ordinaire og extraordinaire

Contingenter, frivillige Gaver, saml det, der maatte ind-

komme for Doubletter i Samlingen, der som overflødige,

efter Overlæg med Overopsynsmændene, bor bortsæl-

ges o. s. v. Til Udgift derimod anføres det, der er

medgaaet til Bøgers Indbinding og Istandsættelse, saa-

vel som til lndkjøb af Bøger, hvilket dog ei maa for-

anstaltes, eller nogensomhelst anden betydelig Ud-

gift finde Sted, undtagen med Overopsynsmændenes

Samtykke. Regnskabet bor nøiagtigen revideres af Over-

opsynsmændene, og de qvittere Bestyrerne for samme

i Regnskabs-Protokollen, med eller uden Anmærkninger.

— 15) Skulde Samlingens Penge-Status saaledes til-

voxe, at der haves Penge tilovers fra de lobende Ud-

gifter, og det der anvendes til lndkjøb af nyttige Bo-

ger, skal saadant Overskud af Bestyrerne ufortøvet

foranstaltes, som andre offentlige Midler, indsat paa

Rente i den kongelige islandske Jordebogskasse. —
16) Béstyrerne bør ved hvert Nytaar meddele Amt-

manden i Vester-Amtet en summarisk Extrakt af oven-

nævnte Regnskab, som viser Balancen mellem Bog-

samlingens aarlige Indtægter og Udgifter; ved samme

Tid afgive de til ham en Beretning om Samlingens

Tilstand i det forløbne Aar, og derved især oplyse

Medlemmernes enten voxende eller aftagende Antal,

samt om selve Bogsamlingen har haft nogen mærkelig

Tilvæxt eller lidt noget særdeles Tab, med Andet des-

lige, som væsentligen leder til at bedømme Samlingens

Virksomhed. — 17) Det vil være Bestyrerne og Over-

opsynsmændene forbeholdt, dog ikkun med en absolut

Stemmeflerhed, at gjøre Forandringer i de mindre

væsentlige Dele af dette Regulativ, saasom angaaende

Gontingenternes Størrelse, Bestyrernes Antal og andet
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1842. deslige, naar og forsaavidt de mene Omstændighederne

3. Novbr. tilraade det; hvorimod disse Forandringer ikke maae

udstrækkes til det Væsentlige, saasom Bestyrelsesfor-

men, og navnligen ikke dertil, at Bogsamlingen og de

dermed forbundne offentlige Midler nogensinde skulle

ophore at være Bardestrands Syssels .offentlige Eien-

dom, med mindre der paa en saadan Forandring erhver-

ves kongelig allernaadigst Stadfæstelse. — Flatoe den

8. Juli 1842.

H. B. sal. Scheving.

N O. Sivertsen (Laugværge).

Reglugjbrb fyrir Barbastrandar syslu lestrarfélags

békasafn.

-I ) Bækur J)ær, er Agent Gubmundur sål. Scheving safn-

abi årin 4 836 og 1837 af gjofum nokkurra hbfbi'ngsmanna

i Danmbrku, og sem samkvæmt b6kalista {)eim, sem nu

er saminn yfir {)ær, eru ab tolu nim 300 abalrita meiri

og minni i ymsum tdngumålum og vfsindum, åkvar&ast

hér meb til ab vera undirslaba undir lestrarfélag, er å

stofn skal setjast, og sbmuleibis til ab vera æfinleg al-

menn eign Barbastrandar syslu i Vestfirbinga fjérbiingi

Islands, til almennra nota og eflingar nytsamlegum

frébleik, meb J)eim atkvæbum, er koma hér å eptir. —
2) Forstbbumenn félagsins eiga jafnan ab vera J>rir.

Skal einn J>eirra vera presturinn i Flateyjar kalli, annar

jjeirra einn af forstbbumbnnum hinnar svonefndu Flat-

eyjar stiptunar }>ar, og hinn Jjribji ekkjufni Agentinna

Hallddra Benediktsdéttir Scheving, å meban hiin lifir,

og bæbi gelur og vill hafa starf t>etta å hendi. En

{)egar hiin deyr, ebur segir af sér forstbbunni,
J)å

skal hinn J>ri&ji forstbbumabur vera einhver af Agents

sål. Schevings og hennar nånustu afkomendum i karllegg,

så er hinum tveimur forstbbumbnnum virbist vera hæfur

til {)ess, og sem å heimili ekki allt of fjærri stab })eim,

er békastéllinn geymist å. Sé engir {)esskonar af-
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komendur til, ebur sé Jjeir ekki hæfir til ab takast 1842.

forstbbuna a hendur, J)å skulu binir tveir forstbbumenn- 3. Novbr.

imir, åsamt yfirumsj6narmbnnum békasafnsins, velja

meb atkvæbafjblda hinn Jiribja , er å ])6 ætfb ab vera

félagi lestrarfélagsins. Forstbbumenn }>essir eiga, yfir

hbfub ab tala, ab hafa nåkvæma umsjén yfir tilhlybilegu

vibhaldi békasafnsins, stubla til ab not J>ess verbi sem

hagfelJdust, og kosta kapps um, ab })ab aukist sem

framast verbur. — 3) J)å skulu og jafnan vera yfir béka-

safninu tveir yfirumsjénarmenn, eiga {>ab ab vera pr6-

fasturinn og syslumaburinn i Barbastrandar s^slu. peim

ber ab vera i råbum og atkvæbum meb forstbbumbnn-

unum um J>ab, hverir tveir hinna sibartbldu eigi annab-

hvort a vixl nokkur år i senn, eba J)å æfilångt, ab hafa

å hendi, annar békalån, en hinn reikninga b6kasafnsins,

og {)ær béka- og bréfaskriptir, er fylgja stbrfum J)essum

hvorju fyrir sig. |>eir eiga einnig ab semja meb for-

stbbumbnnunum reglugjbrb um, bæbi hvernig håtta skuli

békalåninu, og hvab Iengi ab megi Ijå bækurnar f senn,

eptir Jwi hvort J)ær eru lébar langt ebur skamrnt, hvort

békasafnib er briikab mikib ebur litib, og bbru })ess-

konar. Yfirumsjénarmennirnir eiga ab minnsta kosti

einu sinni å åri, annabhvort hvo^ um sig, eba
J)å båbir

i sameiningu, verbi J>vf vib komib, ab skoba nåkvæmlega

gjbrbarbækur b6kasafnsins og rita aiit sittf[)ær; sdmu-

leibis eiga J>eir \)Å ab ihuga og åkveba, åsamt forstbbu-

mbnnunum, allt t>ab, er félaginu gæti orbib til eflingar og

nota, og benda forstbbumbnnunum å Jjab, er })eim kynni

ab hafa sézt yfir og leibrétta J>a&. — 4) Forstbbumenn-

irnir eiga ab hafa b6k })å, er fullgilt sé og innsiglub

af yfirumsj<5narmbnnum ; å i hana ab rita greinilega,

hvenær og hverjum bækurnar sé lébar, og nær {>eim

sé skilab, og hvort }>ær sé j)å skemdar ebur éskemdar,

til }>ess ab menn viti ætib meb vissu, bvar bækurnar

eru, hvort J)eim er skilab å l>eim tima, sem til er tekinn

i reglugjbrbinni, og enn fremur, hvort ab J>eir, sem bæk-

urnar v6ru lébar, geti sætt nokkrum albgum fyrir meb-
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4842. ferb J>eirra. på eiga }>eir einnig ab hafa inn- og lit-

3. Novbr. gjalda b6k, er å sama halt sé fullgilt og innsiglub,

g ritist i hana inn- og utgjtild f Jjeirri rob, er J>au ab

bera; auk {>essa eiga J>eir ab hafa b6k J>a, er J>eir riti

abgjorbir sinar i, og enn abrar tvær, bréfsefna- og eptir-

rita b6k, og t>arf ]?6 ekki ab fullgilda pær. — 5) Geymslu-

stabur békasafnsins å ab vera å Flatey, er i mtfrgu til-

liti er hentugastur statur og hagkvæmastur til })ess.

Skyldi békasafnib vaxa svo, ab geymsla banda })vi

fengist ekki i hiisum einstakra manna, gjora menu ser

von um ab hiin fåist f Flateyjar kirkju, ån talsverbs

koslnabar fyrir békasafnib. — 6) Fru Agentinde Scheving

og born hennar, sem hér eru nålæg, hafa skuldbundib sig

til, bæbi til endurminnfngar um hcifund békasafnsins,

sem og honum og sjålfum ser til heiburs, og til J)ess

ab félagib geti hib bråbasta tekib til starfa, ab utvega

a eiginn kostnab hinar fyrstu gjGrbarbækur, svo og

hæfilega stéran békaskåp, og }>arhjå ab låta prenta lista

yfir bækurnar. — 7) Allar félagsbækurnar eiga ab vera l

tolurGb, er å J)ær sé ritub, og einkennast meb b6kstofunum

B. S. L. S.,
"J).

e. Barbastrandar S^slu Lestrarfélag. —
8) J>egar biiib er ab prenta b6kalistann, eiga forslGbu-

mennirnir ab senda nokkra bæklinga hans hverju presta-

kalli ( Barbastrandar syslu, og meb råbaneyti yfirum-

sjénarmannanna velja tvo menn i hverri s6kn, og sé

s6knarpresturinn ætib annar J>eirra, er fyrir hdnd for-

sttfbumannanna, og sem J>eir sjålfir væru, skulu bjéba

hverjum einum ab hafa not békasafnsins, meb lestri J)ess

ebur å annan hått, semja slban nafnaskrå J)eirra manna,

er å åri hverju girnast ab hafa not {)ess, og senda J)ær

forstebumcinnunum. Å sama hått og i viblika tilgångi

å og ab senda nokkra bæklinga békalistans til allra

prestakalla i Vestfirbfoga fj6rbiingi, {)ångab sem lfkindi

eru til ab gagnsemi b6kasafnsins geti nåb, ån })ess ab

J)ab sæti of mikilli åbyrgb ebur sundrungu, skal^areins

fara fram, og fyr er åkvebib, um val nefndarmanna i

hverri s6kn og samning listanna yfir {)å, er girnast ab
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nota b6kasafnib. — 9) Hver einn, sem j)annig hefir 1842.

bebizt b6ka ab lani, ålizt ab hafa meb J>vf gengib i 3. Novbr.

lestrarfélagib sem félagi J>ess, og oblast meb J>vf stobugan^
-*^"*-

rétt til ab bruka békasafnib hvenær sem vera skal,

samkvæmt reglum J>eim, sem nu eru, ebur eptirleibis

kunna ab verba åkvebnar fyrir briikun t>ess; er hann

upp fra J)vf félagsins lestrarfélagi, })ångab til hann segir

sig bréflega ur Jyvi, annabhvort vib forstcibumennjna

sjålfa ebur J>eirra umbobsmenn. — 10) Til ab halda vib

b6kasafninu, og, ef verba mætti, auka {>ab til almennra

nota, og sflmuleibis til ab greiba utgjdld j)au, er å falla

vib abgjorbir b6ka, utvegan n^rra gjbrbarbéka o. a. fl.,

styrkir hver einn félagsmabur, meban félagib sjålft vantar

fastan fjårstofn til utgjalda liikningar, sé hann bænda-

ebur almugastéttar, meb ei minna en 24 sk. i arseyri,

og sé hann æbri stéttar, })å ei minna en 40 sk. 1 års-

eyri, hvorutveggja f reibusilfri. f>ab stendur hverjum

félaga i sjålfs valdi, ab åkveba eptir eigin vild arseyri

sinn, samt svo, ab hann sé aldreigi minni en hér' er

åkvebib, ab minnst skuli vera; annars eiga forstdburaenn-

irnir ab åkveba hann meb atkvæbafjclda, eptir samkomu-

lagi vib yfirumsjénarmennina, og hafa mebal annars

tillit til efnahags og åsigkomulags |)ess, er hlut å ab

måli ; samt må eyririnn aldrei meiri vera en einn dalur

silfurs å åri fyrir hvern einn félaga. Så, sem einusinni

greibir i félags gjold 5 dali reibusilfurs, dblast meb J>vf

félagsrétt æfilångt ån frekari gjalda. Umbobsmenn for-

stcibumanna l hverri s6kn njéta ån félagsgjalda fulls

félagsréttar, skyldu J>eir m6ti von krefjast }>ess, sokum

fyrirhafnar I>eirrar, er ^eir hafa fyrir })vl, ab fylgja fram

målefnum félagsins. — 11) Félagsgjold, t>au sem ekki

eru greidd forsttibumcmnunum
, J)å

békunum er vibtaka

veitt, er {)6 i raun réttri å ab vera, krefjast vib hver

årslok af {>eim tveimur mcmnum, er i sékuunum eru til-

kjftmir, og sé J>au ekki greidd meb gébu, må leita

s^slumanns um ab taka J^au meb fjårnåmi hjå J>eim, er

léb var. 011 félagsgjftld ar hverri sékn sendast vib
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4842. årslokin forslbbumbnnunum, meb listum J)eim, er lil

3. Novbr. htyba. — 42) Verbi }>ab sannab, ab bækurnar tynist eba

skemmist sokum hirbuleysis }>ess, er léb var, å så, er

olli, ab bæta J)ær fullu verbi; en verbi f>a& af éabgæzlu,

bæti harm ab tiltolu minna eptir J>vi, sem forstbbumenn

og yfirumsjénarmenn meta, og tynist bækur vib ein-

hverjar éfarir, er så, er fékk J>ær ab låni, åtdlulaus.

Åliti forstbbu- og yfirumsj6narmanna um skababéta skyldur

og stærb å hinni åtaldi ab htyba ån d6ms og laga. —
4 3) Meb glebi og })akklæti veita forstobumennimir, fé-

lagsins vegna, vibldku hverjum J>eim styrk, sem J)vi er

veittur, hvort heldur hann er i békum eba penfngum,

og skulu J)eir åsiban gjdra grein fyrir J>vi. Bækurnar

eiga ab ritast å békalistann, og hja j)eim ab standa meb

fuJlum stdfum ndfn, stélt og heimili }>eirra, er gåfu. —
4 4) Vib lok hvers års eiga forstbbumennirnir ab semja

skråsettan reikning yfir fjårhag bokasafnsins, og rita

hann i inn- og litgjaldabékina. I reikningi ])essum eiga

til inngjalda ab teljast åburgreind venjuleg ebur yfir-

orbuleg félagsgjbld, friviljugar gjafir, og sdmuleibis J)ab,

er fåst kynni fyrir bækur {)ær, sem tvennt er til af {

safninu, og sem eiga frvf ab seljast sem 6|)arfar, meb

vitund og vilja yfirumsjonarmannanna, o. s. fr. Til ut-

gjalda teist i annann stab {)ab, sem fer fyrir békband

og b6ka-abgjdrbir, og til békakaupa, sem ekki mega })6

gjdrast, ebur nokkur dnnur tbluverb utgjdld, nerna meb

samj>ykki yfirumsjénarmannanna. Yfirumsjénarmennirnir

eiga nåkvæmlega ab yfirskoba reikninginn, og rita i

inn- og utgjaldabékina fullnægjugjbrbarsk^rteini forstdbu-

mbnnum til handa fyrir reikninginum, meb athuga-

semdum ebur ån })eirra. — 45) Skyldi fjårhagur félagsins

vaxa svo, ab J)ab ætti fé umfram J)vi, er J>yrfli til år-

legra utgjalda og kaupa å nytsbmum békum, Jpå
skulu

forstbbumennirnir tafarlaust koma J>vi til vegar, ab fé

J>a&, sem umfram er, sé, eins og annab opinbert fé,

sett å vbxtu i hinum koniinglega jarbab6karsj6b i Is-
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landi. — 16)Um hvert nyjar eiga forstbbumennirnir ab

senda amtmanninum i Veslfirbinga - Ij6rbungi upphæbar
3

utdrått åburnefnds reikm'ngs, er s^ni jafnabar upphæb

milli hinna årlegu inn- og utgjalda bokasafnsins. på
skulu J)eir og einnig senda honum skyrslu um åsigkomu-

lag félagsins umlibib år, og greina einkum fra J)vi, hvort

tala félagsbræbra bafi vaxib eba minkab, hvort b6ka-

safnib sjålft hafi fengib tbluverban vibauka ebur orbib

fyrir nokkru sérlegu tjéni, og annab {>esskonar, er

mibar sénlagi til ab mela starfsemi félagsins. — 17)f>a&

er åskilib forstbbu- og yfirunisjénarmbnnunum til handa,

ab Jjeir megi breyta,
J)6 ab eins meb Jwi méti, ab allir

verbi å eitt såttir, hinum 6merkari atribum J>essarar

reglugjorbar, t. a. m. upphæb félagsgjalda, tolu forstobu-

manna og obru {wiumlfku, og ab J)vi, er ]yeim J)ykir

t>brf a; en å engan halt ma breytfng gjbrast a abal-

atribunum, La. m. å logun félagsstjornarinnar, og allra-

sfzt a })vf, ab b6kasafnib og bnnur efni J)ess skuli nokk-

urn tima gånga ur almennri eiga Barbastrandar syslu,

nema fengin sé nåbarsamlegust stabfesling konungs å

slikri breytingu. — Flatey 8da dag JiiHmån. 1842.

Kongelig Resolution ang. Stipendier ved det 6. Novbr

chirurgiske Akademie. Khavn den 6. Novbr. 1842 1
.

— Univ. Direct. Forestillinger 1842, Nr. 2326 5 Selmers Uni~
versitets-Aarbog 1842, S. 34—35, 37—39. — I Directionens

Forestilling 13. Oktbr. , hvori adskillige Foranstaltninger med
Hensyn til det chirurgiske Akademies Sammensmeltning med
Universitetet foreslaaes og motiveres, indstilles med Hensyn
til Akademiets Stipendier [uåen nogen Bemærkning om, at

de tildeels vare særlig bestemte for chirurgiske Studerende

fra Island):

... 3) Om den Bestemmelse, hvorefter 600 Rbd.

') see Regulativ 8. August 1806 og kongl. Resolution 11.

Novembr. 1819.

XII. B. 27
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1842. af det forrige chirurgiske Akademies Indtægter have

^^^^ været anvendte til Stipendier for sex Studiosi chirurgiæ,

maa herefter allernaad. ophæves, dog saaledes, at de,

som allerede nu ere i Nydelse af disse Stipendier,

beholde dem efter de hidtil gjeldende Bestemmelser,

men at Stipendiernes Beldb bliver at overtage som en

extraordinair Udgift af den academiske Fond, indtil de

efterhaanden bortfalde.

Den kongelige Resolution paa Forestillingen lyder saa-

ledes :

Indstillingen bifaldes. — Kjobenhavn den 6. No-

vembr. 4842.

12. Novbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden og"

Amtmændene i Island, ang. Tilladelse til Ind-

ffirsei med et fremmed Skib. Khavn den 12.

Novembr. 1842. — Rentek. lsl. Copieb. 14, Nr. 1421.

At Rentekammeret har tilladt Kjobmand G. F.

Siemsen, der er dansk Undersaat og Borger i Reikevig,

at indfore i Island i et fremmed Skib en Ladning

Tommer og andre Varer, imod at han af hver Com-

mercelæst af Skibets hele Drægtighed, der ikke er

lastet med Tommer eller de Varer, der ved Plak. 22.

Marts 1839 dermed ere satte i Klasse, erlægger 50

Rbd. paa det Sted, som af Rentekammeret nærmere

bliver at bestemme, samt at han da i saadant Skib

kan udfore islandske Produkter, indlil de til Island

indførte Varers Værdi, imod af hver Commercelæst al

Skibets Drægtighed, hvoraf lorbemeldte Afgift af 50

Rbd. pr. Læst ikke er bleven erlagt, at betale en Af-

gift af 2 Rbd. 32 Sk. — det skulde vi ikke undlade

tjenstl. at tilmelde (Tit.) til behagelig Efterretning, og

skal nærmere Underretning om Skibets Navn og Dræg-

tighed, samt Skipperens Navn, i sin Tid vorde Dem
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communiceret. — Rentekammeret den 12. Novembr. 4842.

12. Novbr,

Kongelig Resolution ang. Opgivelse af en 24 - Novbr

Reykjavik Kirke tilhorende Servitns i Aknrey.

Khavn den 24. Novbr. 1842. — I Rentekammerets

Forestilling 23. Novbr. berettes, at der som Folge af kongel.

Resol. 13. Septbr. 1841 var anlagt Sag mod Eieren af Gaar-

denNæs, Justitiarius Sveinbjb'rnsson, til at betale 2Rbd. aar-

lig til Reykjavik Domkirke for „sældfng" i Akurey. Denne

Fordring grundedes paa, at Kirkens Maldage af 1379 ud-

trykkelig siger, at den har „sældi'ng i Akrey"; at Sælding er

omtalt i en Laugthingsdom af 1783; at den har været sær-

ligen bortleiet i Aarene fra 1805 til 1835; samt endelig, at

der ikke ved Auktionen over Jorden Næs var fra KjBberens

Side fremsat nogen Indvending imod Domkirkens nævnte

Rettighed.

Nu havde imidlertid Rentekammeret modtaget en Under-

retsdom af 9. April d. A., hvorved Justitiarius SveinbjBrnsson

var frifunden for Domkirkens Tiltale paa Grund af: at den

nævnte Maldage var uauthoriseret , hvorimod den authorise-

rede Biskop Wilchins Maldage af 1397 ikke omtalte denne

Servitus. Laugthingsdommen af 1783 ansaaes ikke for at

kunne udSve nogen Indflydelse paa denne Sag, da den ver-

serede mellem Næs og "Vid«, og havde ikke heller nogen

faktisk Indflydelse, da Kirken i Reykjavik først 1805 beregnes

noget til Indtægt i denne Anledning. At en Afgift af 2 Rbd.

betaltes aarlig fra 1 805 til 1 835 ansaaes ikke heller at relevere

n°get, da denne Betaling skete uden Ordre fra rette Vedkom-
mende

, og paa en Tid , da Kongen var Eier saavel af Næs
som af Domkirken. Endelig betragtedes den Clausul i Con-

') s. D. Rentek. Skriv, til Kjobmand C. F. Siemsen, hvori

ham meddeles den omsagte Tilladelse, naar han til Ren-

tekammeret nærmere opgiver Navnet paa det fremmede

Skib, han agter at benytte til Handel paa Island, dets

Læstedrægtighed og Skipperens Navn, og skulde islandsk

Stipas blive ham meddelt, imod at han foruden det sæd-

vanlige Pasgebyr erlægger 50 Rbd. af hver Commercelæst

m. m. (som i Skrivelsen til Amtmændene). Rentek.

Isl. Copieb. 14. Nr. 1420.

27*
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1842. ditionerne for Salget af Næs:
t
,paa Oen Akuro formenes at

-——v^**-" hvile en Servitut til Reykjavik Domkirke", som en Reserva-

24. Novbr.
tion af Sæ igeren m0(j en eventuel Erstatning til Kjoberen,

- hvis Kirken skulde faa sin Ret til „sælding" anerkjendt af

Ddmstolene.

/ Biskoppen havde vel erklæret Reykjavik Kirkes Maldage af

1379 for historisk paalidelig, men da Domstolen dog havde under-

kjendt dens Autoritet, og den authoriserede Maldage ikke til-

egnede Reykjavik Kirke den omtalte Servitus, saa mente Stift-

amtmanden, at det ikke vilde nytte at indanke Sagen for de

høiere Instantser, hvori ogsaa Rentekammeret var enigt. —
Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1842 F, Nr. 381.

Vi ville allernaad. have Vort Rentekammer bemyn-

diget til at acquiescere ved den af vedkommende Under-

ret afsagte Dom i Sagen betræffende Reikevig Dom-

kirkes Ret til Sælding paa Akuroen. — Kjbbenhavn

den 24. Novembr. 1842.

6. Decbr. Gancellie- Skrivelse til Biskoppen over Island,

Steingrimur Jonsson, ang. Afskaffelse af noget

dodt Inventarium, tilhorende Hofs Kirke i Vopna-

fjord. Khavn den 6. Decembr. 1842. — Gane.

1. Depart. Brevb. 1842, Nr. 5436.

Efter at CanceJJiet har nedlagt allerund. Forestil-

ling i Anledning af den med Deres Hoiærv1
. behagelige

Betænkning af 6. Juli sidsti. hertil indkomne AnsGgning

fra Sognepræsten til Hof Præstekald i Vapnefjord inden

Nordermule Syssel og Islands Oster-Amt, Guttorm Thor-

steinson, om Fritagelse for at tilsvare det til fornævnte

Præstekald horende dode Inventarium, som efter Vur-

derings-Forretningen af 26. September 4 821 beløb sig

til 32 Rbd. 64 Sk. 1 — har det behaget Hans Majestæt

') Ifølge Vurderings-Forretningen var Inventariet følgende:

1. eitt f)riggja tunna kerald, næstum nytt 5 Rbd. » Sk,

2. do. tveggja tunna do. , vel brukanlegt 3 — •
—

3. do. friggja tunna do., gamalt ... 2 — »
—
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under 30. f. M. allern. at bifalde, at bemeldte Sogne- 1842.

præst Guttorm Thorsteinson maa fritages for at til- r^TTT**"D
6. Decbr.

svare det omhandlede dpde Inventarium, der skulde

fblge bemeldte Hof Præstekald.

Hvilket herved tjenstl. tilmeldes Deres Hoiærv. til

behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjcirelse. —
Det kongel. Danske Cancellie den 6. Decbr. -1842.

Kongelig Resolution angaaende den forrige is- 7. Decbr.

landske Tugthuskasses Pengebeholdninger. Khavn

den 7. Decbr. 1842. — I Rentekammerets Forestilling

6. Decbr. foredrages, at der ved Kammeret beroe nogle den

forrige islandske Tugthuskasse tilhørende kongelige Obliga-

tioner, ialt til Belbb 7378 Rbd. 61 Va Sk. — Efter anstillede

Undersøgelser er det befundet, at disse Obligationers paa-

lydende Summer, der maatte antages for at have været Over-

skud af de Indtægter, der vare henlagte til det daværende,
1

i

4. eitt tveggja tunna kerald, garn alt . . 1 Rbd. »Sk.

5. tiu spænir af sauoarhornum, tilsamans » — 60 —
6. tvær skålar og tveir askar, til samans » — 32 —
7. tinkanna gbmul » — 40 —
8. bnnur tinkanna h'til, brotin ....»— 20 —
9. tinfat gamalt . , — 40 —

10. fjbgra skjdlu pottur, mikio brukaour

en gallalaus 4 — » —
I sængurfbtum:

11. eitt brekån hreinlegt. 2 — 32 —
12. annao do. lakara 1—24 —
13. f>rioj a do „ _ 64 -
14. einn koddi hreinlegur, meb blårond6ttu

vaomålsveri 1 — 48 —
15. vabmåls sæng brukanleg 2 — 24 —
16. Tvb" einskeptu sængurver 1 v — 32 —
17. Skinnsæng Htil 1 - 48 -
18. Heydyna » — 32 —
19. Einskeptu rekkjuvobir nyjar, tvi'breibar 2 — »

—
20. abrar do. nokkub brukabar . • • • 1 — 48 —
21. gamlar vabmals rekkjuvobir . . . . 1 — »

—
Summa 32 Rbd. 64 Sk.
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1842. men ved Reskripter 2. Novbr. 1814 og 3. Mai 1816 ophævede

7. Decbr. Tugthus i Reykjavik , der havde en særskilt Kasse, Tid efter

— anden ere indbetalte af Stiftamtmanden, og senere paa hans

Forlangende udbetalte igjen, efter at Tugthuset ikke kunde

bestaae ved egne Indtægter. Stiftamtmanden havde saaledes,

efter en i 1806 indkommen Beretning, anviist Tugthuskassen

af Jordebogskassen 3118 Rd. 61 f/a Sk., og til Dækning af

dette Beløb opsagt Obligationen Nr. 437, lydende paa 8'/a
n
,o

Rente, stor 1618 Rd. 61 V* Sk.

desuden 4 % Rente bærende Oblig. for . 1500 — » —
ifølge Indberetning 1807 var af Jordebogs-

kassen betalt 1000 — » —
ifølge Beretning 1808 ligeledes .... 1000 — » —
og endelig efter Jordebogskassens Regnskab ,

1810, som det hedder „Resten" af

Tugthuskassen 1000 — »>
—

v
tilsammen altsaa 6118 Rd. 61 V« Sk.

Da det ved Undersøgelse af Jordebogskassens Regnskaber for

denne Tid tillige er fundet, at Renter ere betalte indtil Obli-

gationernes Opsigelse og Udbetaling, vilde der intet Krav

kunne gjøres gjeldende mod Kongens Kasse, saa at disse

Summer derfor maae udgaae af Statsgjeldsdirectionens Passiva.

— Hvad der saaledes blev tilbage af den hele Sum var 1260

Rd., for hvilke der under 22. April 1797 er udstædt kongel.

Obligation, Nr. 674, lydende paa 3'/* %• Denne Obligation

anføres dog aldrig mellem de Øvrige, og Rente af den opføres

ikke, saa at det maatte antages, at Stiftamtmanden af en

eller anden Grund ikke har kjendt den, hvilket ogsaa bestyr-

kes ved, at i Tugthuskasse-Regnskabet for 1817 anføres under

Beholdningen 1200 Rd. , som ifølge Rentek. Skriv. 12. Marts

1796 kunde indbetales i Zahlkassen af Kjobmand Sunckenberg,

hvilket Beløb, med Tillæg af 60 Rd., som S. maatte erlægge

i Rente, paa Grund af forsildig Indbetaling, netop var den

Sum, som Obligationen lød paa. — Imidlertid mente Rente-

kammeret, at denne Capital ogsaa maatte ansees for tilbage-

betalt. Ifølge Jordebogskassens Regnskaber havde nemlig

Tugthuskassen efterhaanden erholdt flere Laan, som ikke vare

tilbagebetalte, nemlig

:

efter Stiftamtets Ordre af 21. August 1813 2230 Rd. 28 Sk. D. C.

— af 20. Juni 1814 . 168 — 72 - —
- af 27. Oktbr. 1 814 6000 — » — —

tilsammen 8399 Rd. 4 Sk. D. C.
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der blive at reducere efter Forholdet 6 : 1 og saaledes udgjbre 1842.

1399 Rbd. 807a Sk. Sedler og Tegn. — Efter Stiftamtmandens 7. Decbr.

Ordre af 14. Juni 1819 havde Tugthuskassen endvidere laant ~— *—

•

305 Rbd. 67 Sk. — Tugthuskassens Gjæld til Jordebogskassen

udgjorde saaledes 1705 Rbd. 51 Vs Sk. S. og T.

„Efter denne Opgjorelse af Mellemværendet mellem Fi-

nantskassen og Tugthuskassen, samt da, ifølge en loselig Be-

regning, Rentebeløbet af deres gjensidige Fordringer paa hin-

anden vil, ved at lægges til Capitalgj ælden, medføre, at begge

Kassers indbyrdes Credit og Debet opgaae imod hinanden,

skjcinner Kammeret ei rettere, end at det, især ogsaa da Tugt-

huskassen forlængst er ophævet, og over dens forrige Ind-

tægter disponeret paa anden Maade, vilde være det rigtigste,

ikke nu at gaae ind paa yderligere Undersøgelse og Beregning,

men at betragte Sagen som endelig berigtiget, dog at de 305

Rbd. 67 Sk., som ere udbetalte til Tugthuskassen af den is-

landske Jordebogskasse i Aaret 1819, altsaa efter at Adskillel-

sen af Statsgjæld og Finantser havde fundet Sted, maatte re-

funderes Finantskassen af Statsgjældskassen, med Hensyn til

at denne modtager Tugthuskassens Obligationer med samtlige

vedhængende Renter".

Kammeret bemærker endvidere, at Decourt af Embeds-

mænds Gager i Island, som før beregnedes Tugthuskassen ti)

Indtægt, nu i en Række af Aar vare tagne til Indtægt for Is-

lands Jordebogskasse, og disse Decourter udgjorde til 31. Juli

1841 ialt 763 Rbd. 94 Sk. — Disse mente Kammeret burde

afgives til Tugthuset paa Christianshavn, ligesom ogsaa efter-

dags det aarlige Belob af de nævnte Decourter. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1842 F, Nr. 397.

Vi bifalde allem., deels at folgende, ved Rente-

kammeret beroende, til den forhenværende Tugthuskasse

paa Island udstedte kongelige Obligationer, nemlig:

Nr. 139 dat. H.Febr. 1782, lydende paa 4 pCt. Rente,

stor 700 Rd. » Sk.

— 429b — 27. Nov. 1784 1 3688 — » _
— 549 — — — \ii — i)

—
— 437 - 22. Febr. 1794, 3Va %, 16*8 — 64 V« —
— 674 — 22. April 1797 . . . . . 4260 — » —

Tilsammen 7378 Rd. 6lvVsk.

1

) saaledes efter Sagens Akter og Forestillingen 5 Resolutionen

selv har: 1789.
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4842.

7. Decbr.

maae afgives til Direclionen for Statsgjælden og den

synkende Fond, for at udslettes af Statsgjældens Pas-

siver, imod at 305 Rbd. 67 Sk., efter den skete Op-

gjcJrelse, refunderes Finantskassen af Statsgjældskassen;

deels at den bemeldte Tugthuskasse tidligere tillagte

Indtségt af den befalede Decourt af Embedsmænds

Gager i Island herefter aarlig maa afgives til Tugt-,

Rasp- og Forbedringshuset paa Christianshavn; deels

endeligen: at det Belbb af 763 Rbd. U Sk. af den

ommeldte Indtægt, der er bleven beregnet Vor Kasse

tilgode, maa foranstaltes afleveret til nysmeldte Straffe-

Anstalts Kasse. — Kjobenhavn den 7. Decembr. 1842.

7. Decbr. Kongelig Resolution angaaende Meelbodernes

Capital. Khavn den 7. December 1842. —
I Rentekammerets Forestilling 6. Decbr. foredrages Meelbbder-

nes Oprindelse ifolge kgl. Resol. 13. April 1773. Ifolge deraf

havde man strax dengang anmodet Stiftamtmanden i Island

om at overlægge med Amtmanden og bvrige kongel. Betjente

paa Althinget, og deretter hvert Aar at meddele udforligt For-

slag om, hvorledes Renten af Meelbodernes Capital 4,400 Rd.

kunde for hvert paafolgende Aar til Landets Bedste tjenligst

være at anvende, efter at deraf var udredet hvad der behøvedes

til Indkjbb af Sædekorn og Havefrø, saalænge Opsendelse deraf

ansaaes forneden. Allerede i samme Aar indkom tvende saa-

danne Forslag, men de 'bleve begge forkastede, og senere

findes ingen almindelig Bestemmelse at være tagen. I en lang

Række af Aar derefter, indtil 1812, anvistes af Meelbodernes

Renter Udgifter til forskjellige Oiemed, dog væsentligst til Have-

væsenets og Agerdyrkningens Fremme ; men siden 1812 er Intet

udbetalt af Renterne, og ingen Opgjb'relse af Rentebeholdningen

har fundet Sted siden 1778. Ved at sammenligne Statsgjælds-

Directionéns Boger med hvad Rentekammeret kunde faa op-

lyst, befandtes der vel i Detaillen adskillige Uovereensstem-

melser, men med Hensyn til Totalbeløbet var Forskjellen i

Tidsrummet fra 1773 til 1812 kun 4 Rd. 65 Sk. til Fordeel

for Meelbbderne. For dette Tidsrum mentes der altsaa ikke

at være Grund til at bnske nærmere Undersøgelser. I A arene

1813 og 1815 vare for Meelbb'dernes Renter anviste 234 Rbd.
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13 Sk., hvilke formentlig burde optages, uagtet de ikke fandtes 1842.

i Statsgjældsdirectionens Boger. Fra 1816 til 1841 inclus. var 7. Decbr.

betalt 1368 Rbd. 65 Sk. for Havefrb" og i Præmier for Gjærde- —

-

sætning, deels af Zahlkassen^ deels af Jordebogskassen i Is-

land. I Aaret 1842 var sendt Havefro og Krudt til Steen-

sprængning for 168 Rbd. 48 Sk. Disse Summer af tilsammen

1537 Rbd. 17 Sk. mentes Finantskassen at tilkomme Erstat-

ning for af Meelbodernes Rentekrav.

Ifolge Opgjoreise af de uaffordrede Renter, udgjorde disse
'

ved 1841 Aars Udgang 5,116 Rbd. 74 Sk.

fradraget de i 1813, 1815 og indtil 1841

udbetalte 234 Rbd. 13 Sk.+ 1368 Rbd. 65 Sk. 1,602 — 78 -

blive tilbage 3,513 Rbd. 92 Sk.

Indtægten for indeværende Aar : Renten

af den oprindelige Capital

4,400 Rd. å 4 % .... 176 Rbd. »Sk.

af 3,500 Rbd. af op-

sparede Renter å 3'/2 % 122 — 48 -

tilsammen 298 — 48 -

fradraget det i samme
Aar udbetalte 168 — 48 -

bliver Overskud 130 — » -

og den endelige Rentebeholdning ved 1842

Aars Udgang . . . 3,643 Rbd. 92 Sk.

deraf vilde Statsgjældsdirectionen modtage omtrent 3,543 Rbd.

til Forrentning mod 3 1

2 % i Overeensstemmelse med Plakat

5. Novbr. 1839, hverved det hele Fond vilde blive arronderet

til en aarlig Rente af 300 Rbd.

Med Hensyn til Anvendelsen foreslaaer Rentekammeret,

at det indtil videre maatte bemyndiges til efter eget Skj<5n at

disponere derover
({
til Havedyrkningens og Jordbrugets Op-

komst i Island, til Understøttelse for duelige Haandværkere,

som ville nedsætte sig i Island, og til Husflidens Fremme
m. v." — Den Anvendelse af Meelbodernes og Collectens Ca-
pital, som var bragt i Forslag af Universitets -Directionen,

nemlig at anvende den til Skolens Fornødenhed, erklærer

Rentekammeret sig imod, da dette kun vilde gaae ud paa det

samme som Indvilgelse af aarlige Tilskud fra Finantserne.

Kammeret vil tvertimod conservere begge Capitaler til den An-
vendelse, de nu havde. — Rentek. Relat. og Resol. Protok.

1842 F, Nr. 398. .

Vi approbere allern. clen nu skete Opgjdrelse af
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de saakaldte islandske Meelboders uaffordrede Renter,

hvorefter disse ved indeværende Aars Udgang ville

udgjore 3,643 Rbd. 92 Sk. — Og bifalde Vi derhos

lige allern., at der, efter nærmere Overeenskomst med

Vor Direction for Statsgjælden og den synkende Fond,

maa af nysnævnte Sum antages til Forrentning med

3 1
/« pro Cento af Statsgjældskassen et saa stort Belbb,

at denne Rente, i Forbindelse medv Renten af 4 pCt.

af Meelbbdernes oprindelige Capital, 4,400 Rbd., kan

udgjore ialt 300 Rbd. aarligen.

Hvad derimod angaaer de tvende sidstnævnte

Punkter af Vort Rentekammers Indstilling, da ville Vi,

forinden Resolution i saa Henseende afgives, at Vor

Direction for Universitetet og de lærde Skoler for Vor

Finants-Deputation fremsætter de Grunde, som den for-

mener at tale for de saakaldte Meelboders Anvendelse

til Fordeel Tor Bessestads Skole, og at Deputationen

derover yttrer sig, hvorefter Sagen paany bliver Os af

Vort Rentekammer allerund. at foredrage til nærmere

allerhbieste Afgjorelse.

Og bliver denne Vor allerhbieste Resolution saa-

ledes at meddele Vor Direction for Universitetet og de

lærde Skoler, samt Vor Finantsdeputation. — Kjbben-

havn den 7. Decembr. -1 842.

js. Decbr. Gancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Udbetaling af de is-

landske Kirker tilhorende Obligationer. Khavn

den 13. Decembr. 1842. — Canc. 1. Depart. Brevb.

1842, Nr. 5514.

Hr. Khre har i behagelig Skrivelse af 8. Oktober

sidsll. udbedet Dem dette Collegii Approbation paa en

af Dem, i Anledning af et Andragende fra Beneficiarius

til Helgafell Kirke i Sneefjeldsnæs Syssel, Jon Gud-

mundsson, meddeeit Udgiftsordre til Udbetaling af Jorde-

bogskassen til ham af Belobet af en bemeldte Kirke
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tilhdrende kgl. Obligation Nr. 94, dat. 11 . August 1840, 1842.

stor 300 Rbd., hvilken Capital var nodvendig til en

Reparation ved Kirken, uagtet Obligationen var forsynet

med Paategning om, at den ei uden dette Gollegii Sam-

tykke maatte qvitteres.

Idet Cancelliet i Anledning heraf tjenstl. skulde

melde til behagelig Efterretning, at den af Hr. Kherre

trufne Foranstaltning approberes, skulde man, med

Hensyn til at De endvidere har henstillet, om det ikke

maatte findes tilstrækkeligt, at de Obligationer, der til-

hore de islandske Kirker, for Fremtiden blive forsynede

med Paategning om, ikke at maalte overdrages eller

qvitteres uden Stiftamtmandens, eller i alt Fald Stift-

amtmandens og Biskoppens Samtykke, herved lige tjenstl.

tilmelde Hr. Khre og Deres Hoiærv. til behagelig Efter-

retning, at det Foreslaaede bifaldes, saaledes at Stift-

amtmandens og Biskoppens Samtykke bor haves. —
Det kgl. Danske Gancellie den 13. Decembr. 1842.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- is. Decbr.

skoppen over Island, ang. Orgelspillet i Reykja-

vik Domkirke. Khavn den 13. Decbr. 1842. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1842, Nr. 5513.

Fra Organisten i Reikjavig, Gudjohnsen, har Can-

celliet modtaget et Andragende, hvori han anholder om,

at der maatte tilstaaes ham Ret lil at oppebære sær-

skilt Betaling hos de Vedkommende, for at spille paa

Orgelet til Barnedaab, Confirmation, Brudevielse og

Ligbegjængelse, naar og forsaavidt disse Handlinger finde

Sted i Kirken under selve den offentlige Gudstjeneste. —
1 Anledning heraf skulde Cancelliet herved tjenstl.

anmode Hr. Khre og Deres Hoiærv. om, behageligen

at ville tilkjendegive bemeldte Organist, at han er pligtig

til uden særskilt Betaling at spille Orgelet ved Mini-

sterialia, som finde Sted i Kirken under Gudstjenesten.

Det kgl. Danske Cancellie den 13. Decembr. 1842.
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1842. Plakat ang. Authorisation af Handelssteder ved
14. Decbr.

Seydisfjord og Dyrholar. Khavn den 14. Decbr.

1842. — Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i

Juli 1843, samt i flere af Landets Jurisdictioner : Skaptafells,

Rångårvalla, Arnæs, Vestmannoe og Borgarfjords Sysseler i

Sonder-Amtet, Myra og Hnappadals, Snæfellsnæs og Isafjords

Sysseler i Vester-Amtet, Oefjords, Thingb* og begge Mula Sys-
• • •

seler i Nord- og Oster -Amtet, ligeledes 1844 i Hunavatns og

Skagafjords Sysseler. — Originalen ved kgl. Resol. 14. Decbr.

1842 i Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1842 F, Nr. 406$

Rentek. Exped. Prot. 1842, S. 282-283, Nr. 406. Original-

Aftryk hos Schultz paa Dansk og Islandsk, 2 Bl. i4 t0
. FcJrste

Side Titelblad, den danske Titel bverst, der nedenfor den is-

landske, det bvrige paa Titelbladet Dansk; anden Side den

danske Text med Underskrifter og Sigillatur; tredie Side den

islandske Text uden Underskrifter
;

fjerde Side blank. Ny Coll.

Tid. for 1843, S. 68. Qvart-Forr. for 1842, S. 193; Schou

XXIII, 646. Roesk. Stændertid. 1842, S. 502-506, 1422, 1764,

2390, 3028; Betænkn. S. XXIV. Jevnf. Tioindi fra nefndarfund.

islenzkra embættismanna 1841, S. 88—94; Fréttir fra fulltrua-

fefoginu i Hr6arskeldu. KhBfn. 1842, S. 1-6. — Islandsk:

Original-Aftryk med den danske Text (see ovenf.).

Plakat, angaaende Authorisationen af et Handelssted

ved Seydisfjord i Islands Nord- og Oster-Amt, samt ved

Portland (Dyrholar) i Islands Sonder-Amt.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi, efter

at have modtaget allerund. Betænkning fra Vore Iroe

Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og Lollands-

Falsters Stifter, samt for Island og Færoerne, allern.

ville have authoriseret et Handelssted ved Seydisfjorden

i Nord- og Oster-Amtet, samt el ved Portland (Dyrholar)

i Sonder-Amtet paa Vort Land Island, saaledes, at det

navnligen skal være Enhver af Vore Undersaatter til-

ladt, efter indeværende Aars Udlob, der at nedsætte

sig under de i Plakat af 28. Decbr. 1836 fastsatte Be-

tingelser. Grændserne for bemeldte Handelspladse for-

beholde Vi Os nærmere at bestemme.
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Hvorefter alle Vedkommende sin allerunderd. have 1842.

at rette. — Givet i Vor kgl. ftesidentsstad Kjbbenhavn^"
rj^br

den H. December 1842.

Opio bréf, viovikjandi fullgildi'ng Seyoisfjaroar \

Islands Norour- og Austur-amti, svo og Portlands eour

Dyrhéla i Islands Suour-ainti, til ab vera kaupskaparplåz.

Ver Christjan hinn Åltundi &c. G. V., ab Ver, eptir

ab hafa mebtekib allraundirgefnast ålit Vorra triiu um-

dæmisstanda fyrir Sjålands, Fjons og Lålands- Falsturs

stipti, svo og fyrir Island og Færeyjar, allranåougast

viljum fullgilda eitt kaupskaparplåz vib Seyoisfjoro i

Norbur- og Austur-amtinu, svo og annab vib Portland

ebur Dyrh61a i Subur-amtinu å Voru landi Islandi, })annig,

ab {)ab nefnilega skal vera sérhverjum Vorum undir-

såta leyft, eptir yfirstandanda års utgaungu, ab laka {>ar

bélfestu, meb t>eim i opnu bréfi af 28. Decbr. 1836

åkvebnu skilmålum. Takmbrk nefndra kaupskaparplåza

tilskiljum Vér Oss nåkvæmar ab åkvarba.

Héreptir eiga allir hlutaoeigendur ser ab hegba. —
Gefib i Vorum konunglega absetursstab Kaupmannahofn

J)ann \ 4. December 1842.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over i?. Decbr.

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Understøttelse

til at lære Strompevæveri. Khavn den 17. De-

Cembr. 1842. — Rentek. Isl Copieb. 14, Nr. 1463. .

Efter det med Hr. Amtmandens Erklæring af 31.

Decbr. f. A. hertil indkomne Andragende har Rente-

kammeret tilstaaet Dorothea Lovise Kjerulf — som har

lært Strompevæveriet i Reikevig og agter at nedsætte sig

i Sonder- eller Norder-Mule Syssel i Island — en Sum af

150 Rbd. r. S. til Hjælp til Anskaffelsen af en Strømpe-

væv og andre til bemeldte Haandtering nbdvendige
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1842. Redskaber, imod at hun forpligter sig til at give Andre,

17. Decbr. som maatte (taske det, Underviisning i denne Haand-
' tering, enten uden eller mod billig Betaling.

Dette, saavel som at berorte Sum, efter Begjæring

af hendes Værge, Pastor Bergvin Thorbergsen, vil blive

udbetalt til Kjobmand A. Hemmert her i Staden, mel-

des herved tjenstligen til behagelig Bekj en dtgjbrelse

for Vedkommende; og forventes i sin Tid hertil ind-

sendt hendes Tilstaaelse for, at hun har paataget sig

ovenberorte Forpligtelse. — Rentekammeret den 17. De-

cember 1842.

1843. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands

Januar
Sonder - Amt, Stiftamtmand Hoppe, ang. L6n for

Jprdemoderen paa Vestmannoerne. Khavn den

3. Januar 1843. — Canc. 3. Departem. Brevb. 1843,

Nr. 46.

1 behagelig Skrivelse af 17. August f. A. har Ur.

Khren indstillet, at den Lbn af 20 Rbd., som bliver at

tillægge Solveig Pålsdatter. der nu er oplært i Fbdsels-

videnskaben paa den herværende Fødselsstiftelse, naar

hun efter sin Hjemkomst til Vestmannbe der bliver

ansat som Jordemoder, maatle, paa Grund af det ringe

Antal Lbsegodshundrede, der findes paa bemeldte Oe,

istedetfor at reparteres paa disse, udredes efter de

Regler, som fdiges ved Paaligningen af Exlrabidrag til

Fattigvæsenet.

Efter at Cancelliet i den Anledning har correspon-

deret med det kgl. Rentekammer, skulde man til be-

hagelig Efterretning tjensll. melde, at det saaledes Ind-

stillede herved bifaldes. — Det kgl. Danske Cancellie

den 3. Januar 1843.

li. januar. Kongelig Bekjendtgj oreise ang. Inddragelse af

den forrige Rigsbanks Kobbertegn. Khavn den
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H. Januar 1843. — Dette Lovbud, hvis fuldstændige 4843.

Titel er: ^Kongelig Bekjendtgj oreise angaaende Inddragelsen j"^^^,.
af de af den forhenværende Rigsbank i Aaret 1813 for6Rbsk.

og i Aaret 1815 for 4, 3 og 2 Rbsk. udstedte Kobbertegn", —
er publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1843;

ligeledes anføres den som publiceret 1843 i Borgarfjoids, Oe-

fjords og begge Mula Sysseler, samt 1844 i Hunavatns Syssel.

- Canc. 2. Departem. Registr. XLIV, 8—9 (1843, Nr. 19).

Original-Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4to
. Ny Colleg. Tid.

1843, S. 69. Qvart-Forr. for 1843, S. 4-5; Schou XXIII,

663—664.

Rentekammer-Skrivelse til det kongl. Danske u. januar.

Caneellie, ang. Sporgsmaalet om Kasse -Anord-

ningens Gyldighed paa Island. Khavn den 14.

Januar 1843. — Rentek. Isl. Copieb. 15, Nr. 4. — Jfr.

Tftindi fra nefndarf. l'slenzkra embættism. 1841, S. 57—63.

Del kgl. Danske Caneellie har i behagelig Skrivelse

af 22. Juli f. A. forlangt Rentekammerets Betænkning,

angaaende om det ikke maatte være rettest alene at

erklære de Bestemmelser i Forordn. 8. Juli 4 840 om
det offentlige Kasse- og Regnskabsvæsen i Almindelig-

hed, som angaae Straf og andet Ansvar for Kassemangel
og andre Misligheder, gjeldende for Island i Henhold
til Forordn. 24. Januar 1838 § 7, men ibvrigt at lade

det, i det mindste indtil videre, have sit Forblivende

med de hidtil i Island gjeldende Anordninger om Kasse-
og Regnskabsvæsenet sammesteds.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjeristl.

at bemærke, at Rentekammeret, ved i Skrivelse til det

kgl. Danske Caneellie af 2. Marts f. A. at yttre den
Formening, at enkelte af de i bemeldte Forordning

indeholdte almindelige Bestemmelser om Sikkerheds-

stillelse i §§ 3—8 og i § 2 — naar samme blev modi-
ficeret efter de af den ved allerhoieste Resolution af

22. August 1838 befalede Forsamling af Embedsmænd
i Reykjavik derom gjorte Forslag, samt en nærmere
Bestemmelse tilfbies af den Kongens Kasse hos Regn-
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1843. skabsbetjentene tilkommende Fortrinsret og stiltiende

U^Januax
^anleret

>
kunde finde Anvendelse paa Island ; men paa

den anden Side maa Kammeret dog ansee Kongens

Kasse saaledes betrygget, ved de allerede nu gjeldende

af de islandske Embedsmænds Forsamling ommeldte

Bestemmelser, at en ny Lovgivning i saa Henseende

under de nuværende Forhold ikke er nbdvendig. —
Hvad de i bemeldte Forordning indeholdte Straffebe-

stemmelser angaaer, maae vi formene, at de ifolge

Forordn. 24. Januar 4838 § 7 allerede maae ansees

gjeldende for Island, saa at der ikke behover at fore-

tages noget videre i saa Henseende, med mindre det

maatte ansees fornbdent, hvad vistnok i sig selv vilde

være meest hensigtssvarende, at saavel disse Straf-

bestemmelser, som overhoved alle de Forandringer i den

danske Straflovgivning, der ifolge bemeldte Lovbud

skulde gjelde for Island, oversættes i det islandske

Sprog. — Rentekammeret den 4 4. Januar 4 843.

26. Januar. Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1843 til

samme Tid 1844. Eyjafjord den 25. Januar

1843. — Islandsk: Qriginal-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de

passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen: MUm verolagsskrar" i

„Skyrslur um landshagi å islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls - Taxti fyrir Hunavatns og Skagafjaroar

syslur i Islands Norour-amti, gildandi frå mioju Maji

månabar 1843 til sbmu tioar 1844.

Silfurmynt.

r:? Rbd. Rbsk.

A. Nr. 1
1 26 85

— 2 (fard. 1843) 3 267a

— 3 5 1272

Hundraf). Alin.

Rbd. Rbsk. Rbsk.

26 35 21

19 63 1572

30 75 247a

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anftfrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 2. Februar 1841

(ovenf. S. 7-9).
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\

A. Nr. 4

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25 i

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30 i

F. Nr. 31

— 32

— 33 .

— 34

— 35

— 36

— 37 ,

G. Nr. 38

— 39 ,

— 40

— 41

— 42

— 43

XII. li.

Silfurmynt. Hundrab. • Alinxillll.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

3 80 30 64 247a

2 75 33 36 267»

3 37 27 8 21 Vi

2 22Vj* 22 33 18

13 64 13 64 11

9 677a 12 90 10Va

„ 20 25 1 20

,18 22 48 18

16 20 16

18 22 48 18

27 8 42 7

17Va 10 90 9

» 23 1
/* 7 33 6

• 6 7 48 6

» 477a 9 86 8

a 71 11 9 9

» 30 37 48 30

II 13 72 11

» » » n tf

4 2 24 12 197a

3 93 23 78 19

3 777a 22 81 187a

3 29Va 19 81 16

1 16 17 48 14

1 38 20 90 17

1 89 21 9 17

1 66 25 30 20

4 77 19 20 157«

3 55 21 42 17

3 4 18 24 147a

2 25 18 8 147*

1 507a ' 18 80 '

.

147*"

2 77 16 78 137a

1 6 15 1 12

2 907a 17 63

• 1 1 1 t

2 5 . 24 60. 197a

» » * D

7572

«

• • 15

1 7 • » 207a

4843.

25. Januar.^

28

i
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1843< Meoalvero å hverju hundraoi og hverri alin i

85 Januar
ty^Wum landaurum verour:

Eptir Litr. A, ecur i frfou 24. 9 J
/9 \9 lh

• — B, i uliu, smjbri og télg 22.48 18

— C, - ullar tovinnu . . 4 3.29 V« JO 1
/*

— D, - fiski 22.63 18

— E, - Ifsi 21.20 17

— F, - skinnavbru .... i 8.1 5 14 1
/«

En mefcalverba summa allra landaura, skipt meo 6,

synir mebalvero allra meoalveroa

[hdr.] 20 Rbd. 31 Sk. [og alin] 16 Sk.

Eyjafjaroar bbndlunarstao J)ann 25. Januarii 1843.

B. H. Borgen, Eptir constilution

const. Amtm. H. Thorlacius.

26. januar. Capitelstaxt for Oefjords og begge Thingfie

Sysseler i INorder- Amtet, fra Medio Mai 1843

til samme Tid 1844. Eyjafjord den 25. Januar

1843. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema,

paa et Halvark i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de

passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen: MUm verolagsskrår", i

„Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Eyjafjar&ar og ba&ar Jringeyjar

s^slur i (slands Norour-amti, gildandi fré mioju Maji

månaoar 1843 til somu tffiar 1844.

Silfurmynt. Hundrao.. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

Nr. 1
1

. . • • « . 29 74 29 74 24

- 2 (fard. 1843) 3 62 21 84 17'/«

92 29 72 24

— 4 . . .... 8 70 29 80 24

— 5 . . . . 2 69 32 60 26

— 6 . . . . 3 48 28 •
22'1

/«

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 2. Februar 1841

(ovenf. S. 7-9).
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oiiiurmynt. Hundrafc.
Al*
Ahn.

Rbd Ith<*k Rhri -IVIJbJfc.« Kusk.

A. Nr. 7 2 28 xh 22 93 O /2

— 8 , 15 29 15 29 19

— 9 11 72 15 64 191/*

B. Nr. 10 . . . . . . » 21 26 24 21

— 11 • 18 22 48 lo
— 12 • 16 20^^^^ ) lo

— 13 • 18 22 48 1 ftlo

C. Nr. 14 . . . . . . » 34 10 60 Q IAO (1

- 15 20 12 48 in

— 16 . . . . . 25 7• 78 u
— 17 • 8 10 QO
— 18 » 53 11 4 Q

— 19 • 82 12 78 1U
— 20 » 30 'A 38 12 vi 1 /.OU j i

— 21 • 25 31 24- 9*i

D. Nr. 22 4 » 24

— 23 3 92 23 72
— 24 . . . 3 89 23 54 1 o

- 25 3 47 20 90

— 26 2 55 15 42 19 l/.

E Nr. 27 . . . ,
• H

— 28 1 28 19 36 15 Vi

~ 29. . . . . 1 27 19 21

— 30 18

F. Nr. 31 . . . . . 4 12V« 16 50 lalu
— 32 , 18 IQlo
— 33 . . . 2 21 Vo 13 33 1 Al/10
— 34 15 84 1 *w /S

~ 85 15 72
- 36 14 48 1 1 /«

— 37
. » 6 'A 16 24 15)

G. Nr. 38 . 17 90 IA 1 /,

- 89 , 10 60
- 40 29 66 24
- 41 . . » 45 22 48 18
- 42 . . • 73 '/v • 15- 43

. . 1 13 M 22

Mebalverfe å hverju hundra&i og hverri alin
fyrtdldum landaurum verfcur:

28*
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4843.

25. Januar.
C, — ullar tévinnu

D, — fiski

25. 8V» 20

22.78 1.8

46.74 43Vs

24.517* 17

4 8,8472 45

15.52 12Va

En meoalveroa summa allra landaura, skipt meb 6,

s^nir meoalvero allra meoalveroa

[hdr.] 20 Rbd. 10 Sk. [og alin] 16 Sk.

Eyjafjaroar hbnijlunarstao })ann 25. Januarii 1843.

B. H. Borgen, Eptir conslitution

const. Amtm. H. Thorlacius.

25. Januar. Gapitelstaxt for Norder-Mula og Sonder-Mula

Sysseler i Oster-Amtet i Island, fra Medio Mai

1843 til samme Tid 1844. Eyjafjord den 25. Januar

1843. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de

passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen: MUm verclagsskrår", i

„Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff". — Publiceret

1843 i Norder-Mula Syssel.

Capituls-Taxti fyrirNorouf-Mula og Suour-Miila syslur

i Islands austur-amti, gildandi fra mibju Maj i månaoar

4843 til s6mu ti'oar 4 844.

Silfurmynt. Hundrao. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

Nr. 1
1

. . 83 25 83 207*

— 2 (fard. 1843) 4 24 51 197*

. . 5 21 Vi 31 33 25

4 . . . . . 4 5 32 40 26

,• 2 83 34 86 27 1
/*

. 3 64 29 32 23 1

/«

v
) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 2. Februar 1841

(ovenf. S. ,7-9).

•
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Silfurmynt.

Rbd. Rbsk.

Hundra&.

Rbd. Rbsk.

A. Nr. 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37
G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

• ••••• 2

15

12

• •••••

•

1

4

3

3

3

467*

71

747a

20

18

187,

18

31

197a

29

8

6272

14

847a

26

38

947a

917^

32

24

15

17

25

22

23

22

9

12

9

10

13

17

43

32

26

23

23

20

81

71

37
l

48

12 -

48

66

18

6

»

2

18

12

48

36

87

69

Alin.

Rbsk.

20

12

137*

20

18

187t

18

8

10

7

8

107*

14

847«

26

21

19

19

16

1843.

25. Januar.

2 59 15 66 12Va

1 16 17 48 14

1 35 20 45 1672

l 31 19 81 16

1 22 18 42 15

4 2372 16 94 1372

3 49 21 6 17

2 5972 15 69 12V2

1 60 13 » 10 Va

1 3372 16 18 137a

2 92 17 72 14

i 77v 18 72 15

S 77a 18 45 15

II n »

2 927a 35 54 • 2872

S 537* 26 72 217«

i 93 • 1 187«

1 2 » » 197«

Mebalverb å hverju hundrafti og hverri alinffyr-

t5ldum landaurum verfcur:
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4843. Eptir Litr. A, e&ur f frtøu 26.16 21

jj^aV — B, — l ullu, smjoriogtélg 23.27 I8V2

— C, — i ullar tévinnu. . . 48.33 UVa
— D, — f fiski 21.90 tV/*

— B, — i \jsi 49.-6 45

— F, — 1 skinnavoru .... 47. 6 43V«

En mebalverfca summa allra landaura, skipt meo 6,

synir mefcalvero allra meoalver&a

[hdr.] 20 Rbd. 93 1
/* Sk. [og alin] 46Va Sk.

Eyjafjarbar hondlunarstab Jjann 25. Januarii 4843.

B. H. Borgen, Eptir constitution

const. Amtm. H. Thorlacius.

f

si. Januar. Cancellie - Skrivelse til den administrerende

Direction for Kjobenhavns Fattigvæsen, ang.

en Islænders Ret til Forsorgelse i Kjobenhavn.

Khavn den 31. Januar 1843. — Ny Coiieg.Tid. for

1843, S. 158. Canc. 2. Depart. Brevb. 1843, Nr. 311. Al-

green-Ussings Reskriptsaral. 1843, S. 14—15.

1 behagelig Skrivelse af 6. d. M. har den admini-

strerende Direction for Kjobenhavns Fattigvæsen be-

gjært Cancelliets Resolution, angaaende hvorvidt en

Ferson, ved Navn Hermann Olsen, fddt paa Island, kan

ansees at være forsbrgelsesberettiget i Kjebenhavn, da

han vel i omtrent 47a Aar fra 1824 til 1828 har op-

holdt sig her i Staden, men dog den Omstændighed,

at Reglementet af 8. Januar 1834 § 6 har foreskrevet

8 Aars Ophold til Erhvervelse af Forsbrgelsesret paa

Island, har foranlediget Tvivl, om der ikke, ifolge Grund-

sætningen om Reciprocitet imellem de forskjellige Dele

af Staten, maatte udkræves et ligesaa langt Tidsrum,

for at en Islænder her kunde blive forsbrgelsesberettiget.

Foranlediget heraf skulde Cancelliet til behagelig

Efterretning tjenstl. melde, at den ommeldte Person
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efter det Oplyste maa ansees forsbrgelsesberettigel i 1843.

Kjobenhavn. — Det kgl. Danske Gancellie den 31. Ja-
si"

j

an^ar
nuar 1843.

Gancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands 2. Febr.

Sonder- Amt , Stiftamtmand Hoppe, ang. Godt-

gj oreise i Anledning af Tilgodehavende hos en

Kirke. Khavn den 2. Februar 1843. — Canc.

1. Depart. Brevb. 1843, Nr. 445—446.

Hr. Khre og Biskoppen over Island have med be-

hagelig Betænkning af 18. Februar f. A. tilstillet Can-

celliet en Ansogning, hvori Enken efter den i Aaret

4 841 afdode Provst for Rangervalle Syssel T. Sæmund-

sen andrager, at der af hendes afdode Mand til Om-

bygning og bedre Indretning af Breidebolstad Kirke er

anvendt 1169 Rbd. 80 Sk., af hvilken Sum formedelst

Mandens tidlige Dbd endnu kun saa Lidet er gjenind-

vundet ved Kirkens Indlægter, at denne staaer i Gjæld

til Stervboet for 623 Rbd. 41 Sk., hvorfor hun har an- *

holdt om, at denne Gjæld maatte blive liquideret i den

Aabod paa Præstegaardens Bygninger, som til Fardag

skulde svares af Stervboet.

Da denne Ansogning ikke kunde bevilges, men

Gancelliet efter Omstændighederne dog fandt, at der

var Anledning til at komme hende til Hjælp, tilskrev

man det kongl. Statssekretariat for Naadessager desan- t

gaaende, og bemeldte Statssekretariat har derefter til-

meldt dette Collegium, at efter at denne Sag fra Samme
har været Hans Maj*, foredraget, har det behaget Aller-

hoistsamme allern. at resolvere, at der fra indeværende

Aars Begyndelse skal udbetales Supplikantinden en

aarlig Understøttelse af Statssekretariatets Kasse af 25

Rbd., der udgjor Renten af den Capital, der ved den

nævnte Kirkes Ombygning er gaaet tabt for Boet.

Hvorom Hr. Kherre behageligen vilde underrette
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/

1843. Supplikantinden. — Det kongel. Danske Cancellie den

T^jrr 2. Februar 4843 1
.

2. Febr.

ii. Febr. Rentekammer- Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Beregning af

Gebyr af Skibe. Khavn den 11. Februar 1843.

— Rentek. Isl. Copieb. 15, Nr. 93.

Ved Skrivelse af 10. August f. A. har Hr. Amt-

manden begjært Rentekammerets Bestemmelse med

Hensyn til, at den forhen i Sbnder-Thingoe Syssel fun-

gerende Sysselmand Arnesens Befuldmægtigede, Faktor

Johnsen, ikkun har beregnet halvt Gebyr ifdlge Sportel-

reglementet af 4 0. Septbr. 1830 § 62 for Paategning

paa del ifjor herfra udstedte Sbpas for Skibet Freia,

der med Ballast afgik fra Husevig Handelsted til Portu-

gal, medens derimod nuværende Sysselmand i fornævnte

Syssel, Schulesen, formener, at der af Skibet, endskjondt

det ikke indtog nogen Ladning, burde have været er-

lagt fuldt Gebyr, eftersom Skibet dog ikke anlbb nogen

anden Havn paa Island for at losse eller lade.

1 Anledning heraf tilmeldes lir. Amtmanden herved

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse for

Vedkommende, at Kammeret med Dem maa være enigt

i, at den nævnte § i Sportelreglementet bor forslaaes

saaledes, at fuldt Gebyr bliver at erlægge i alle de

Tilfælde, hvor et Skib i een og den samme Jurisdiction

udretter AU, for hvis Skyld det er expederet til Island,

hvad enten saadant bestaaer baade i Losning og Lad-

ning, eller det blot bestaaer i Losning eller blot i Lad-

ning. — Rentekammeret den 11. Februar 4 843.

j 4 * f * * • i ^ y % % 'J ' * %ifc .i VW \i ( *) ^-& mC^L * 7» J» . M \

ii. Febr. Rentekam mer-Skrivelse til Stiftamtmanden og

Biskoppen over Island, ang. Mensalj ord for Præsten

') s. D. Canc. Skriv, af samme Indhold til Biskoppen over

Island. Canc. 1. Depart. Brevb. sst.



*

Rentek. Skriv. ang. Mensaljord. 44.1

til Thingeyra Kloster. Khavn den i i. Februar -*843.

1843. — Rentek. Ish Copieb. 15, Nr. 96. TT^Febr.

Det danske Cancellie har tilstillet Rentekammeret

til Afgjrjrelse en med Hr. Kherrens og Deres Hdiærv/

Erklæring af 24. August f. A. dertil indkommen An-

sogning, hvori Sognepræsten til Thingbre Klosterkald i

Islands Nord- og Ost-Amt, John Johnsen, anholder om,

at den ham imod sædvanlig aarlig Afgift tilfæstede Jord,

Steinnes kaldet, under det Hans Maj*. Kongen tilhorende

Thingbre Klostergods, maatte blive skjænket til afgifts-

fri Rrugsjord for ham og efterfblgende Sognepræster i
,

fornævnte Kald.

1 den Anledning meldes herved tjensll., at lige-

som det i Almindelighed maa ansees ulilraadeligt, at

borlskjænke nogen Deel af det kgl. Gods i Island til

Forbedring af Præstekaldene sammesteds, saaledes finde

vi, at der i nærværende Tilfælde er saa meget mindre

Grund til at bevirke Indvilgelsen af det Ansbgte, som

det omhandlede Kald er af de bedre og har sin be-

tydeligste Indtægt af Thingbre Klostergodses Kasse,

eller, hvad der er det samme, af den kgl. Kasse. —
Hvorom Vedkommende behageligen maatte underrettes.

— Rentekammeret den \\. Februar 1843.

Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai 14. Febr.

1843 til samme Tid 1844. Vester-Amts Comptoir

den 14. Februar 1843. Islandsk: Original trykt

som Schema hos Schultz i Kjbbenhavn og ved Udfærdigelsen

udfyldt med de behorige Tal, 2 Bl. i 4*°, i det islandske De-

partement. Jfr. Sig. Hansen : uUm verolagsskrar", i „Skyrslur

nm landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Barbastrandar, Isafjarbar og Stranda syslur

i Islands vestur-amti, gildandi fra mibju Maji månabar

1843 til somu Ubar 1844.
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4848,

14. Febr.

V6ru og aura

tegundir.

A. Nr. 1
1

. .

— 2 . .

Silfur. å landsvisu hdr. er [>vf 1 al

3

4

5

6

7

8

9 • • • •

• • •

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14 .

— 15 .

— 16 .

— 17 .

— 18 .

— 19 .

— 20 .

— 21 .

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31 4

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

Bbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.
•

27 43 27 43 22

3 66 22 12 177a

5 17 31 6 243
/4

3 76 30 32 247<

2 67 32 36 26

3 62 29 16 237»

2 44 •

13 47 13 47 iov«

9*<* 94 13 29 10Vs

19 23 72 19

16Va 20 60 167*

17V» 21 84 177«

177a 21 84 177a

I » •

14 1
/* 9 6 774

28 % N

5V4 9 81 7Vs

50 » •

4 1 »

31 1 II

23 •

. 4 7 24 42 197«

, 4 1̂p 24 6 197*

. 3 35 20 18 167«

2 93 17 78 1474

2 88 17* • 48 14

, 1 1572 17 40 14

. 1 27 19 21 157s

, 1 23 18 57 15

. 1 18 17 78 147«

4 44 17 80 147«

3 50 n

. 2 71

, 2 20 1

. 1 61 »

, 2 93

5 4
/«

u

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anftrte i Capitelstaxten for

Vertcr-Amtet den 11. Febr. 1841, ovenf. S. 12—14.
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VCru 02 aura» \j * ^^rs ******* Silfur. å landsvisu hdr er hvi 1 al* * IUI 1 VIU » KU *-* Ulli * V- X U 1 1 X 1*1*

tecrundir. Rbd. Rb.sk. Rbd Rhsk Rhqfc 14. reur.

G. Nr. 38 . . . . 2 92 » 1 »

SO 53 • » V

— 40 ... . . . 1 87 D » »

1 5 » » •

66 » »

) 14 » • »

Mebalverb a hverju hundrabi og hverri alin i

fyrttildum landaurum verbur:

C, — ullar tévinnu .

D, — fiski

E, —)fsi

24.88 20

22. 3 17»/8

9.43

20.77 169
/n

18.25 U»/s

17.80 UV.

En mebalverba summa allra landaura, skipt mob 6,

gjorir ho fub m ebalverb allra mebalverba

[hdr.] 48 Rbd. 84 Sk. [og alin] 45 Sk.

t>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

• eins 6 ær lobnar og lembdar, ifardogum;

Hka 6 saubir {>révetrir og eldri å haust;

enn J)å 8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Piilshestur 5 til 12vetraeins, ifardogum;

enn J)å hryssa å sama aldri, 90 alnir, eba

a
/4 hundrabs, svo H/3 verbs hennar

gjorir hundrab.

Eptir Litr. B: gjttra 12 fj6rbungar af ullu, smjori eba

télg, hundrab.

C: — 60 pbr eingirnissokka, eba 180 ptir

sj6vetlinga, hundrab.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

bar tilnefndri, hundrab.
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Eptir Litr. E: gjbra 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

— F: — 4 fj6rbungar nautsskinna, hundrab.

Islands vestur-amts contéri, [)ann 1 4. Februar 1 843.

Thorsteinson. P. Pétursson.

Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai

1843 til samme Tid 1844. Islands Stiftamtshus og

Laugarnes den 17. Februar 1843. — islandsk:

Original -Aftryk, 2 Blade i 4«°., Vibeyjar kl. 1843, trykt paa

offentlig Bekostning. Jevnf. Sig. Hansen:
t<
Um verblagsskrår",

i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff. — Denne

Taxt er anfért som publiceret i Reykjavik, samt i Arnæs og

Rångårvalla Sysseler.

Gapituls-Taxti fyrir Borgarfj årbar, Gullbringu og

Kjésar, irness, Rångårvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells s^slur, samt Reykjavfkur kaupstab, f

Islands subur-amti, gildandi frå mibju Maji månabar

4843 til sSmu tibar 1844.

Vo*ru og aura Silfurmynt. å landsvi'su hdr. er [)å 1 al.

tegundir. Kbd. llbsk. Kbd. Rbsk. llbsk.

A. Nr. 1
1

. . . 21 38 21 38 17

— 2 . . . . . . 3 24 19 48

42 26 60 21 v?

— 4 . . . . . . 3 26 26 16 21

- 5 . . . 21 26 60 21

V

2

12 25 » 20

14 w i n

45 11 45 9'/4

69 10 28 »h
19 23 72 19

18 22 48 18

18 22 48 18

18 22 48 18

C. Nr. 14 . . . • • • ' 28 II » •

— 15 . . . 21 13 12 107«

- 16 . , . 32 » » »

- Vi. 6 11 24 9

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Støder-Amtet den 12. Februar 1841, ovenf. S. 15—17.
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VtJru og aura

tegundir.

C. Nr. 18 ,

— 19

• • • • •

— 20

Silfurmynt.

Rbd. Rbsk.

64

1 15

39

å landsvisu hdr,

Rbd. Rbsk.

21 r • • • • •
» 29 • •

Nr. 22 3 86 23 36

3 92 23 72

— 24 . . • • • • 3 51 21 18

3 34 20 12

3 21 19 80

JJf» 27 • . • « • • 1 19 17 93

— 28 • . • • • 1 22 18 42

1 23 18 57

1 18 17 78

4 92 19 80

32 •••••• 3 84 23 24

— 33 2 82 17 12

- 34 2 46 19 80

1 69 20 60

— 86 . 2 75 16 66

6 15

G. Nr. 38 3

— 39 1

— 40 2

— 41 1

— 42 .

— 43 »

8

12

12

13

71

89

er j)å 1 al.

Rbsk.

»

»

187a

19

17

16

157*

147*

14*/4

15

14 Vi

16

1872

13 3
/4

16

167*

1874

12

»

1

1843.

17. Febr.

Mecalvero å hverju hundraoi og hverri alin 1 fyr-

tbldum landaurum ver&ur:

Eptir Litr. A, eoa frftu 20.85

— B, — ullu, smjorioglélg 22.78

C, — ullar t6vinnu . . . 12.18

— D, — fiski 21.53

— E, — lysi 18.19

— F, — skinnavdrum . . . 18.87

168A
I8V4

93/4

17V4

14V*

15

En meoalverfca summa allra landaura, skipt mel 6,

gjbrir hofuomebalver o allra meoalveroa

[hdr.] 19 Rbd. 8 Sk. [og alin] 15V4 Sk.

I

V
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4843. pegar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

17. Febr. Bptir Litr. A: hver k^r snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardogum;

h'ka 6 saubir f>révetrir og eldri å haust;

enn J)å 8 sauoir tvævetrir eins,

eoa 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Pulshestur 5 til 12vetra eins, i fardogum;

enn
J)å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eoa

aA hundrabs, svo lVs verbs hennar

gjorir hundrab.

tiptir Litr. B: gjora 12 fjéroungar af ullu, smjori eoa t61g,

hundrao.

— G: — 60 por eingirnissokka, eoa 180 pbr

sj6vetlfnga, hundrao.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

£ar tilnefndri, hundrao.

— E: — 1 4unna, eoa 120 pottar tysis,, hdr.

— F: — 4 fjéroiingar nautaskinna hundrao;

eins 6 fjéroungar af kua-, hrossa-

og sela-skinnura ; 8 fjoroungar sauo-

skinna og 12 fjéroiingar ærskinna;

item 240 stykki lambskinna.

Islands stiptamtshusi og Laugarnesi })ann 17. Fe-

bruarii 4843.

T. Hoppe. Steingrfmur Jonsson.

20. Febr. Gavebrev af Bonden Thomas Jonsson paa den

halve Gaard Veturli<5asta<3ir til Opdragelseshjælp

for fattige unge Mennesker af Hals Rep i

Fnjoskadal. Veturli3asto3um 20. Febr. 1843. —
Efter en af forrige Sysselmand i Thingb* Syssel, Sigfus Schule-

sen, verificeret Udskrift af Sysselets Skj(5de- og Pante-Protokol.

Halfa jorbina Velurlibastaoi, liggjandi i Fnj6skadal

pg Håls kirkjus6kn, sem er tfu hundrub ab dyrleika meb niu

\
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am \ kvfgildi, gef eg undirskrifaour Hålshrepps fåtækura,

sérdeilis munaoarlausum tinglingum til uppheldisstyrks,

meo afgiftunni af ofanskrifuoum tiu hundruoum, og einu og

hålfu kvfgildi, årlega niuliu alnir. UngHngnum å ab

kenna ao iesa og skrifa, og nærfngar handverk, svo hann

geti or&ib Guoi, kénginum, fbourlandinu og sjålfum sér

til gagns
,
og s6ma. A jdroina skal veljast råovandur

maour, sem haldi henni ao hiisum, Uini og engjum vift,

svo ei i érækt fari, ei ofseti hana meo fjårfjblda til

eyfcileggfngar. penua jar&arpart afsegi eg ah haffcur sé

i makaskiptum, og afhendist eptir okkar beggja hj6na

afgång.

pessu til staofestu er undirskrifao nafn. — al Vetur-

lioastooum {>ann 20. Februarii 4843.

Th6mas Jénsson.

Plakat angaaende Ederfugles Fredning og

Sælhundefangst. Khavn den 1. Marts 1843. —
Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1843; lige-

ledes i samme Aar i Reykjavik, Gullbnnga og Kjosar, Myra

og Hnappadals, Snæfellsnæs, Dala og Isafjords Sysseler; 1844

i Skaptafells, VestmannBe, Borgarfjords, samt alle Nord- og

Oster-Amtets Jurisdictioner. — Canc. 3. Dep. Registr. 1842—

1845, fol. 38(1843, Nr. 104b
). Original-Aftryk hos Schultz, 2

Blade i 4t0
. Fcjrste Side Titelblad, den danske Titel øverst,

derunder den islandske, det Ovrige paa Titelbladet Dansk;

paa den anden Side den danske Text med Underskrifter og

Sigillatur; tredie Side den islandske Text uden Underskrifter;

fjerde Side blank. Ny Colleg. Tid. for 1843, S. 193-195

(med Motiver); Udkastet og Motiverne derfor i Ny Coll. Tid.

1842, S. 546-548. Qvart-Forr. for 1843, S. 25—26. Schou

XXIII, 673—674. Roeskilde Stændertid. 1842, S. 172—176,

1422, 1750 1763, 2376-2890, 3028; Betænkn. S. XXIV-XXV.

Jevnf. Tioindi fra nefndarfund. islenzkra embættismanna 1839,

S. 72, 159-167, 188-193; 1841, S. 140-141. Fréttir frå

fulltrua^mginu i Hr6arskeldu 1842, S. 6—35.

Plakat, betræffende Behandlingen af Sager angaaende

Overtrædelser af de ved ailerhoiesle Resolution af 47.

Juli 4846 foreskrevne Bestemmelser til Fredning af Ved-
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843. kommendes Rettigheder i Henseende til Edderfugle og

Marts, anden Fuglevarp samt Sælhundefangst paa Island.

Vi Christian den Ottende &c. G. V. : Da der, med

Hensyn til Behandlingen af Sager angaaende Overtræ-

delse af de Bestemmelser, som den allerhbieste Reso-

lution af 47. Juli 48-16 har foreskrevet for Vort Land

Island til Fredning af Vedkommendes lovlige Rettig-

heder i Henseende til Edderfugle og anden Fuglevarp

samt Sælhundefangst, har viist sig en Meningsulighed,

der har været til Hinder for Opnaaelsen af Oicmedet

med fornævnte Bestemmelser, saa have Vi, efter des-

angaaende at have indhentet allerunderd. Betænkning

fra Vore troe Provindsialslænder for Sjællands, Fyens

og Lollands-Falsters Stifter, samt Island og Færoerne,

fundet for godt herved allern. at befale, at bemeldte

Sager herefter skulle behandles som offentlige Politi-

sager. Dog er det ikke den, som ved saadan Over-

trædelse finder sig forurettet, formeent, paa egen Reg-

ning at anlægge og forfolge Sagen, desangaaende, naar

han hertil maatte finde Anledning, saasom naar Ovrig-

heden i et enkelt Tilfælde maatte have fundet, at der

ikke var fremkommet tilstrækkelige Oplysninger til paa

Grund deraf at iværksætte offentlig Paatale.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor kgl. Residenlsstad Kjbbenhavn

den 4. Marts 4843.

O pi o bréf, ahræraadi meofero j)eirra måla, er

viovikja yfirlrooslum J)eirra i allrahæstum urskuroi af

47. Juli 184 6 fyriskrifubu åkvarbana lil fribunar hlutab-

eigenda réttinda i tillili til æbarfugla og annars fugla-

varps svo og selaveiba å Islandi.

Ver Chrisljan hinn Attundi &c. G. V.: |>areb meb

tilliti lil mebferbar J)eirra måla, er risa xitaf yfirtrobslu

tøeirra åkvarbana, er allrahæslur urskurbur af 17. Juli

-1846 hefir fyriskrifab fyrir Vort Land Island til fribunar
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hlutabeigenda loglegra réttinda, er vibvfkja æbarfuglum

og bbru fuglavarpi, svo og selaveibum, ^mislegar mein-

fngar hafa låtio sig i ijési, er hindrab hafa fyrnefndar

åkvaroanir fra ab nå }>eirra augnamibi, svo hefir Oss

l)6knazt, eptir ab Ver j^arum hbfum \itvegab allraundir-

gefnast ålit Vorra triiu umdæmastanda fyrir Sjålands,

Fjéns og Lålands-Falsturs stipti, svo og Island og Fær-

eyjar, bérmeb allranåbugast ab skipa, ab nefnd mål hér-

eptir skuli mebhbndlast eins og opinberar pélitfsakir.

Samt sé J>ab ekki meinab {)eim manni, er J>ykir ser vera

6réltur gjbrbur meb j)esshåttar yfirtrobslu, å eigin kostnab

ab hbfba og framfylgja sékn sliks måls, ef honum Ifzt

ser J>artil vera orsbk gefin, svo sem J>egar yfirvaldinu

i einstbku tilfelli kynni hafa fundizt, ab eigi væri fram

kornnar svo nægiiegar skyrslur, ab hbfbun opinberrar

sakséknar å })eim mætti byggjast.

Héreptir eiga allir hlutabeigendur ser allraundir-

gefnast ab hegba. — Gefib i Vorum konunglega abseturs-

stab Kaupmannahbfn ])ann |. Marts 843.

Kongelig Resolution ang. Tilladelse til Handel

paa Thorshavn i Thingoe Syssel. Khavn den

1. MartS 1843. — I Rentek. Forestilling l. Marts be-

mærkes, at ifblge kgl. Resol. 29. Mai 1 839 skulde Amtmanden
i Nord- og Oster -Amtet inden Udgangen af 1841 indberette

til Rentekammeret, hvorledes den givne Tilladelse til Handel

paa Thorshavn i Thingbe Syssel viste sig i sine Virkninger.

Da Beretningen imidlertid endnu ikke var indkommen, og

Kammeret ikke vilde foreslaae noget Bestemt uden at have

modtaget denne, men ibvrigt ikke var kommet til Kundskab

om nogen skadelig Fblge af den givne Tilladelse, foreslog det

at forlænge Tilladelsen paa eet Aar for Handlende fra Raufar-

havn og Vopnafjord til at handle paa Thorshavn. Det be-

mærkes dog tillige, at de Forsbg, som Amtmand Thorarensen

havde gjort i Sommeren 1840, for at forskaffe Indbyggerne paa

Langanæs Afsætning paa deres Drivtømmer hos de Handlende,

vare mislykkede. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1843 A,

Nr. 89.

XII. li. 29



450 Kgl. Resol. ang. Handel paa Thorshavn.

Vi tillade allern., at de Handlende paa Vapnefjord

og Raudarhavn maae i indeværende Aar beseile Thors-

havn under Norder Thingoe Syssel i Island og der

drive Handel, under de ved allerhøjeste Resolution af

29. Mai 4 839 fastsatte Betingelser. — Kjøbenhavn den

I. Marts 1843.

Marta, Gancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet i Island, ang. Approbation paa Salget af

Legatjorden Fjardarhorn. Khavn den 4. Marts

1843. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 873.

I Anledning af Hr. Amtmandens Skrivelse af 12.

August f. A., hvormed hertil er indsendt Duplicat af

Deres Skrivelse af 10. August 1841 angaaende Afhæn-

delsen af den det saakaldte Fjardarhornske Legat til-

hørende Halvgaard Fjardarhorn med derpaa hæftende

4 V« Qvilde eller 9 Stykker Malkefaar, undlader man

ikke, efter Correspondence med det kgl. Rentekammer,

herved tjenstl. at melde, at der Intet findes at erindre

mod Antageligheden af det paa forbemeldte Gaard skete

hbieste Bud 1
.

') Ved Auktionsforretning 10. Mai 1841 er den halve Gaard

Fjardarhorn, 8 Hundr. i Dyrhed med 30 Alen Landskyld

og IVa Qvilde, tilslaaet de Højstbydende for ialt 278 Rbd.

92 Sk. paa følgende Auktions-Conditioner

:

4,1) Auktionsbudets Antagelse beroer paa kgl. allern.

Approbation. — 2) Kjøbesummen erlægges med rede Sølv

i Mynt, gangbar ved den kgl. Jordebogskasse. — 3") Af

Kjøbesummen for Jorden erlægges strax ved Budets Ap-

probation i det mindste Vs Deel, men de Øvrige V3 ®e^e

maae blive staaende i Eiendommen, imod lovformelig

Pante-Obligation og 4 °/o Rente aarligen. — 4) Qvilderne

opbydes stykkeviis og særskilt fra Jorden, men Budet der-

paa kan ei ventes approberet, eller de fra Eiendommen

separerede, med mindre Budet paa den sidstnævnte an-

tages, da Qvildernes Kjøbesum i saa Fald strax erlægges.

— 5) Halvgaarden sælges saaledes som den forefindes paa
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Ved herom al underrette Hr. Amtmanden, skulde 1843.

man tillige tjenstl. anmode Dem om at træffe den f°r
""X~MartT

nbdne Foranstaltning til at det udkomne Belob, hvis

Renter blive at anvende i Overeensstemmelse med Fun-

] datsen for det ovennævnte Legat, gjores frugtbringende

|^
paa anordningsmæssig Maade. — Det kongel. Danske

Cancellie den 4. Marts 4843.

Kongelig Resolution ang. Anordning om Al- 8 - Marts -

thingets Oprettelse paa Island. Khavn den 8. Marts

1843. — I Cancelliets Forestilling 15. Februar anføres., at

det ved Reskript 8. Oktober 1842 var paalagt Cancelliet at

foredrage for Kongen det Udkast til en Anordning angaaende

en særlig raadgivende Forsamling for Island, under Navn af

Althing, som i Medfør af kongelig Resolution 18. Juni 1842

har været forelagt den sidst afholdte Stænderforsamling for

Ostifterne, tilligemed den af denne Forsamling derover afgivne

|

Betænkning.

* Efter at Cancelliet havde foredraget Indholdet af den Be-

tænkning, som den i Medfør af Resol. 22. August 1838 i

Aaret 1839 afholdte Forsamling af Embedsmænd paa Island,

efter det samme allern. givne Paalæg havde afgivet over det

den forelagte Spo'rgsmaal om, hvorledes Valget af de Depu-

terede for Island, som i Medfør af Anordn. 15. Mai 1834 § 1

have Sæde i Ostifternes Stænderforsamling og hidtil ere ud-

nævnte af Kongen, hensigtsmæssigst kunde ordnes, samt hvor-

ledes Omkostningerne saavel ved Valgene som ved de Depu-

teredes Ophold ved fornævnte Stænderforsamling skulde dækkes,

resolverede Kongen den 20. Mai 1840, at det indtil videre

skulde have sit Forblivende ved den foreløbige Bestemmelse i

For. 15. Mai 1834 § 1 angaaende Islands Repræsentation i

Ostifternes Stænderforsamling ved dertil af Kongen udnævnte

Auktionstiden, uden noget Vederlag for mulige Br«stfældig-

heder fra Eieren, dog naturligviis, hvad Aabod angaaer,

mod Regres til Fæsteren, forsaavidt han i saa Henseende

har paadraget sig Forbindtlighed. — 6) Af Eiendommen

svares herefter al Tiende, saavel som alle andre offentlige

Ydelser, som nu paahvile Selveiergodset her i Landet,

eller i Fremtiden maatte blive samme paalagte".

\
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1843. Mænd ; hvortil Kongen føiede, at det var Hans Onske, at de

8. Marts, landsfaderlige Hensigter, hvori Provindsialstænderne ere ind-.

• farte, maatte med Hensyn til Undersaatteme paa Island kunne

opnaaes paa en fuldkomnere Maade, end det kan skee ved

den i For. 15. Mai 1834 § 1 trufne Bestemmelse, i Særdeles-

hed da Han, efter hvad der i den islandske Forsamlings oven-

nævnte Betænkning var oplyst, maatte antage, at den af Kong

Frederik den Sjette udtalte Villie, at Hans islandske Under-

saatter ikke mindre end de bvrige skulde nyde Rettighed til

selv at vælge Medlemmer af Stændernes Forsamling, ikke paa

en tilfredsstillende Maade lod sig iværksætte, saalænge Island

var forbundet med adskillige af Rigets tfvrige Dele til en fælles

Stænderforsamling. Cancelliet fik derfor Paalæg om at op-

fordre den ved Resol. 22. August 1838 anordnede Forsamling

af Embedsmænd til ved dens næste Sammenkomst at tage under

Overveielse, om det ikke maatte være hensigtsmæssigt, at der

paa Island dannedes en særlig raadgivende Forsamling, hvori

ved Siden af nogle af Landets vigtigste Embedsmænd, som

Kongen dertil vilde udnævne, et passende Antal af Landets

Indvaanere valgte Mænd kunde tage Sæde 5 hvor ofte denne

Forsamling, hvis Virkekreds maatte være den samme,
som de 8 vrige Provindsialstænders, skulde træde sam-

men, hvorledes Udgifterne paa dens Indretning skulde lignes

paa Landet, og hvad der videre til Sagens Ordning maatte

være nOdvendigt, ligesom det og i Særdeleshed vilde blive at

overveie, om ikke en saadan Forsamling rettest burde føre

Navn af Althing, og som det forrige Althing holdes paa Thing-

valle, samt itivrigt saavidt muligt have en ljge Indretning med

dette ældre Thing.

I Medfør af denne Resolution bleve de ovennævnte Punk-

ter gjorte til Gjenstand for Forsamlingens Overveielse under

dens Sammenkomst i Aaret 1841, og den tilstillede derefter

Cancelliet et Udkast til en Anordning angaaende Indretningen

af en saadan Forsamling, ledsaget af en Betænkning, som

indeholdt Resultatet af de Discussioner, som i den Anledning

have fundet Sted i Forsamlingen. Idet denne følte sig gjen-

nemtrængt af den inderligste Taknemmelighed for den Landet

tiltænkte hoist vigtige kongelige Gave, yttrede den, at det

maatte ansees erkjendt og indrOmmet fra alle Sider, at det

Oiemed, hvori Stænder - Institutionen er indstiftet, ikke med

Hensyn til Island kan naaes, saalænge dette Land skal være

repræsenteret i en dansk Stænderforsamling. Forsamlingen
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erklærede sig derfor ogsaa enstemmigen for denne Mening, 1843.

og bemærkede derhos, at den endog ansaa det paatrængende g. Marts,

nodvendigt, at der snarest muligt dannedes en særegen raad- *

givende Forsamling for Island til Drøftelse af de mange der

forestaaende vigtige Sager, som ikke med Nytte kunne be-

handles i en dansk Stænderforsamling. — Ligeledes vare samt-

lige Forsamlingens Medlemmer enige i, at den nye raadgivende t

Forsamling burde fore Navn af Althing. Derimod fandt For-

samlingen det indlysende, at det gamle Althings Organisation

og Virkekreds, hvoraf den meddelte Collegiet Grundtrækkene,

var af en saadan Beskaffenhed, at det ikke vilde være muligt

at give det nye Althing en Indretning, der i fjerneste Maade

kunde have nogen Lighed med hint. Men da Kongen havde

bestemt, at det nye Althings Virkekreds skulde være den

samme, som de ovrige Provindsialstænders, antog Forsamlingen,
_ i

at dette saayidt muligt burde indrettes overeensstemmende med

disse, og Forsamlingen troede derfor i det Udkast til en An-

ordning angaaende det nye Althings Indretning, som den ud-

arbejdede, saa meget som muligt at burde fblge For. 15. Mai

1834, og afveg derfor kun der, hvor de locale Forhold gjorde

det nødvendigt.

Hvad nu angaaer Forsamlingens udfdrlige Motivering af

de i Udkastet indeholdte Bestemmelser, da troer Cancelliet at

turde ansee det ufornodent at gjentage samme, eller hvad man
i den Forestilling, der ligger til Grund for det Kongen og

Stænderne forelagte Udkast, i den Anledning har yttret, idet

Sagen engang er afgjort ved kgl. Resolution, og der i Stæn-

dernes Betænkning ikke forsaavidt er fremsat nogen Bemærk-
ning, som maatte foranledige nogen ny Overveielse. Man skal

derfor kun indskrænke sig til at bemærke, at Cancelliet, ved

efter foregaaende Correspondence med det kgl. Rentekammer

at forelægge Kongen Udkastet, yttrede, at man ikke kunde

Andet end anbefale Islands Udtrædelse af sin hidtilværende

Forbindelse med Provindsialstænderne for Ostifterne og Op-
rettelsen af en særlig raadgivende Forsamling for bemeldte

Land, under Navn af Althing. — Man antog derhos, at det

fortjente Bifald, at Forsamlingen saa meget som muligt havde

holdt sig til Bestemmelserne i For. 15. Mai 1834, og skjBndt

det maaskee ved enkelte Punkter havde været ønskeligt, om
disse vare blevne mere modificerede efter de locale Forhold,

kunde man dog ikke Andet end ansee det rettest, i det Hele
•

at frJlge det af Forsamlingen indsendte, med Indsigt og i en
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1843. god Aand udarbeidede Udkast, og man androg derfor paa,

8. Marts. a* det me^ enkelte Modificationer maatte forelægges Ostifternes

—*— Stænderforsamling til Betænkning. Dette vandt Kongens Bi-

fald, idet Han dog befalede nogle yderligere Forandringer og

Tilfbininger gjorte i Udkastet.

I Overeensstemmelse hermed har det saaledes forandrede

Udkast, hvoraf atter allerund. vedlægges et Aftryk, været fore-

lagt den sidst afholdte Roeskildske Stænderforsamling.

Denne har i den af Samme afgivne Betænkning yttret, at

den maa erkjende, at Island, hvis physiske Beskaffenhed og

andre locale Vilkaar ere saa aldeles forskjellige fra Danmarks,

og derfor ogsaa her kun lidet kjendte, baade har et naturligt

Krav paa at indrammes en egen raadgivende Forsamling i

Landet selv, og at dette ogsaa er den eneste Vei, ad hvilken

det landsfaderlige Oiemed med Stænder-Institutionen for Is-

lands Vedkommende kan opnaaes. — Forsamlingen har derfor

ikke kunnet Andet end finde det bnskeligt, at en saadan For-

samling bliver indrettet i Island. Forsamlingen har icJvrigt

bemærket, at der til at undergive dette Lovudkast en saa om-

fattende og grundig Overveielse, som dets store Vigtighed har

Krav paa, udfordres et Kjendskab fil dette Lands særegne lo-

cale Forhold og til Folkets Individualitet, som Forsamlingen

ikke var i Besiddelse af. — Navnlig gjelder dette efter For-

samlingens Mening om Valgsystemet, hvorpaa den hele Insti-

tution hviler, og som, mere end noget Andet, fordrer det om-

hyggeligste Hensyn til Islands eiendommelige Beskaffenhed og

locale Vilkaar; ligesom det og i den Forsamlingen meddelte

Fremstilling af Motiverne til Lovudkastet tildeels er indram-

met, at Modificationer heri kunde være tilraadelige. -— Der-

imod har Forsamlingen antaget, at det vilde være hensigts-

mæssigt, at der gives det fijrste sammentrædende Althing

Leilighed til at yttre sig om de Forandringer i den om samme

emanerede Lov, hvortil der ifalge Localiteterne maatte findes

Anledning. — Forsamlingen har derfor, med 35 Stemmer mod

•20, anseet det rigtigst, allerund. at indstille principaliter

:

at Udkastet, i den Tilstand det nu er, maa emanere

alene som provisorisk Anordning, hvilken først efter at det

derefter valgte Althing derover har afgivet allerunderd. Be-

tænkning, bliver at ophbie til gjeldende Lov.

For det Tilfælde, at Kongen imidlertid ikke skulde finde

for godt at lade Udkastet saaledes emanere som provisorisk

Anordning, har Forsamlingen med 49 Stemmer mod 6, ved
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at anbefale at det forelagte Udkast strax emanerer som Lov, 1843.
allerund. henstillet: g # Marts,

at der gives det fo'rste sammentrædende Althing Leilig-

hed til at yttre sig om de Forandringer i den nævnte Lov,

hvortil der efter de locale Forhold maatte findes Anledning,

og navnligen angaaende den Modification i Valgsystemet,

der maatte eragtes at være tilraadelig.

Saafremt hverken Forsamlingens ovenberSrte Indstilling

eller Henstilling maatte blive tagen til Fbige, og Udkastet

saaledes strax skulde udkomme som endelig Lov, ere der dog

tvende Punkter, med Hensyn til hvilke Forsamlingen har troet

at burde bringe en Forandring i Forslag. — Naar det nemlig

i Udkastets § 43 er bestemt, at det skal være danskfadte

Mænd, der ikke ere det islandske Sprog fuldkommen mægtige,

tilladt at udtrykke sig i deres Modersmaal, m. m., da har

Forsamlingen holdt for, at det, med Hensyn til de Vanskelig-

heder, der vilde mBde i Udforeisen heraf, og den ikke ube-

tydelige Forstyrrelse i Forretningernes regelmæssige Gang, som

derved kan forvoldes, maa ansees onskeligt, at Anvendelsen

af det danske Sprog ganske kunde undgaaes i den islandske

Forsamling, og Forhandlingerne saajedes alene fores i det is-

landske Sprog, hvilket efter Forsamlingens Mening ogsaa vilde

stemme bedst med Islændernes nationale Folelse. Forsaavidt

det navnlig i Udkastet er udhævet, at den kgl. Commissarius

skulde være berettiget til at udtrykke sig paa Dansk, har For-

samlingen yttret, at ligesom det, netop efter hans Stilling til

Althinget, maa ansees vigtigt, at han er det islandske Sprog

fuldkommen mægtig, saaledes kan Forsamlingen heller ikke

forestille sig, at det skulde være ugjorligt at finde en Mand

til at udføre Commissarii Forretninger, som er istand til at

udtrykke sig paa Islandsk. — Ligeledes har Forsamlingen,

deels for at bode paa det Savn, der vil opstaae ved Forhand-

lingernes noget sildige Offentliggjflrelse efter § 78, deels

fordi det islandske Folk fra Fortiden er vant til en fuldkom-

men Offentlighed i Henseende til Althingets Forhandlinger,

forment, at disse Forhandlinger ogsaa nu burde holdes for

aabne D(3re. — I Henhold hertil og under den ovennævnte

Forudsætning har Forsamlingen vedtaget allerund. at indstille:

1) til Udkastets § 43 med 28 Stemmer mod 27: at der

ikke tilstedes Nogen i Althinget at tale andet Sprog end

det Islandske $
og — 2) til Udkastets § 78 med 30 Stemmer

mod 25: at Althingets Forhandlinger holdes for aabne DOre.
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1843, Rentekammeret, hvis Betænkning Cancelliet havde begjært

Marts, sig meddeelt over Sagen i det Hele, har yttret, at det, hvad

Forsamlingens principale Indstilling angaaer, maa i Overens-

stemmelse med dets Yttringer i den Correspondence, der blev

ført mellem Samme og Cancelliet, inden- Udkastet blev forelagt

Kongen, være af den Formening, at den ved Resol. 22. Aug.

1888 anordnede Forsamling af islandske Embedsmænd i sit

Forslag til en Anordning angaaende Indretningen af en sær-

skilt raadgivende Forsamling for Island altfor lidet har taget

Hensyn til Islands særegne Forhold, navnlig i Henseende til

det Valgsystem, hvorpaa denne Indretning skulde baseres, og

Rentekammeret har derfor anseet det tilraadeligt, at det med

dette Forslag hovedsagelig overeensstemmende Udkast til en

Anordning om denne Gjenstand, der har været den Roeskildske

Stænderforsamling forelagt til Betænkning, ikkun emanerer

som provisorisk Anordning, indtil det derefter valgte Althing

har givet Betænkning over samme.

Med Hensyn til Forsamlingens tvende sidste subsidiaire

Indstillingspunkter har Rentekammeret bemærket, at det, lige-

ledes i Henhold til dets Yttringer under den foreløbige Corre-

spondence, maa erklære sig for Forsamlingens Indstilling til

Udkastet § 43, samt at det finder de af Forsamlingen for

dens Indstilling til Udkastets § 78 anførte Grunde vægtigere

end de Betænkeligheder, der kunde være forbundne med at

tilstede Althingets Forhandlinger for aabne Dcire.

Stændernes første Indstilling, at den paatænkte Anordning

kun skulde udkomme«som provisorisk, kan Cancelliet ikke

tiltræde. — Sagen er bearbeidet af de indsigtsfuldeste Mænd
paa Island, der have behandlet den med megen Omhu, og

skjbndt det vel i flere Henseender kan underkastes Tvivl, om
den ikke kunde være ordnet paa en anden nok saa tilfreds-

stillende Maade, saa tb"r man dog antage, at de af hine Mænd
foreslaaede Bestemmelser i det Hele ere udarbeidede med saa-

dan Eftertænksomhed og saadant Bekjendtskab til Forholdene,

" at Formaalet med den allern. tilsigtede Institution derved vil

kunne opnaaes, og at der i al Fald ikke for, end Indretningen

er prbvet ved nogen Tids Erfaring, vil kunne erhverves Sik-

kerhed for nogen væsentlig Forandrings Gavnlighed. — Der

synes saaledes ingen særdeles Anledning at være til, at den

Forordning, der væsentlig i Overeensstemmelse med bemeldte

,
Mænds Forslag og efter at disse have været omhyggelig Prø-

velse underkastede saavel i Collegierne som i Stænderne, og
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af selve Kongen, maatte blive udgivet, skulde træde frem med 1843.

en Betegning, som vilde blive anseet som et Beviis for, at g # Marts.

Kongen selv ikke havde Tillid til dens Hensigtsmæssighed. — - -^»^

Stænderforsamlingens med den mindst mulige Pluralitet frem*

satte Indstilling er heller ingenlunde grundet paa nogen Er-

kjendelse af nogen væsentlig Mangel i det forelagte Udkast,

men kun paa den Overbevisning, at de ikke vare i Besiddelse af

de til en sikker Dom ved Udkastet fornødne Kundskaber. Den

synderlige Maade, hvorpaa Sagen blev behandlet af de tvende

med Hensyn til islandske Anliggender allern. udnævnte Med-

lemmer af Forsamlingen, og hvorved dennes Pluralitet blev

bragt til at gjore hin Indstilling, maa og i hoi Grad svække

dens Vægt. — Man skal tillade sig i denne Henseende aller-

underd. at bemærke Følgende:

Ved Sagens Behandling i den af 5 Medlemmer (Amt-
mand Johnsson, Etatsraad Hvidt, Professor Algreen-Ussing,

1 Etatsraad Finn Magnussen og Professor David) bestaaende

Comité, kom denne, efter, som det i Betænkningen hedder,

at have underkastet Sagen den omhyggeligste Overveielse , til

det Resultat, at den tilraadede Forsamlingen at indstille, at

Udkastet med enkelte Modificationer , som egentlig nærmest

vedkomme Redaktionen, og som nedenfor nærmere ville blive

omhandlede af Coilegiet, maatte emanere som Lov, men idet

Amtmand Johnsson og Etatsraad Finn Magnussen derhos fore-

slog en Udvidelse af Valgjetten derhen, at enhver Leilænding,

der med Bygsel besidder en Eiendom af den Matrikulskyld,

som i Udkastet er nævnt, skuldé indrbmmes Valgret og Valg-

barhed, i Stedet for, at disse Rettigheder i Udkastet kun ere

tillagte dem, som have Bygsel paa Livstid, — hvilket For-

slag Comitéens Majoritet ikke troede at kunne tiltræde, an-

drog Comitéen, — hine tvende Medlemmer dog, forsaavidt

Valgsystemet angik, kun in subsidium paa, at Forsamlingen

tillige vilde henstille , at der maatte gives det férste Althing,

som sammentræder paa Island, Leilighed til at yttre sig om
de Forandringer i den nævnte Lov, hvortil der, efter Locali-

teterne, maatte findes Anledning og navnlig om den Modifica-

tion i Valgsystemet, der efter Forholdene paa Island maatte

* findes tilraadelig. Det blev i den Henseende af Comitéen

bemærket, at om det end maatte erkjendes, at der, som Can-
celliet i Motiverne til Lovudkastet tildeels har indrømmet, i

Udkastet ere flere Bestemmelser, som kunde finskes mere
modificerede efter de locale Forhold i Island, antog den dog
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1843. ikke, at Forsamlingen besad et saadant Kjendskab til disse

8. Marts. Forhold og til Folkets Individualitet, at Comitéen turde til—

raade, at der gjordes mere eller mindre bestemte Forslag til

væsentlige Forandringer i Lovudkastets enkelte Dele. — Comi-

téens Majoritet troede derfor heller ikke, som ovenfor berttrt,

at burde tiltræde den af Johnsson og Finn Magnussen gjorte

Indstilling om Udvidelse af Valgrettighederne. — Under de

videre Forhandlinger bleve der derefter af Landsoverrets-Procu-

rator Christensen stillede tre Amendements, hvilke han i et

udførligt Andragende begrundede, nemlig at Althinget skulde

bestaae af 42 valgte Medlemmer j at det ikke maatte tilstedes

Nogen i Althinget at tale andet Sprog end det Islandske, og

at Althingets Forhandlinger skulde holdes for aabne Dtfre $ og

af Candidat Lehmann det Amendement, at Forsamlingen, i

Erkjendelse af sin Inhabilitet til at undergive Lovudkastet en

grundig Prøvelse, skulde indskrænke sig til at anbefale dets

Emanation som provisorisk Anordning, der fårst efter at^

det derefter valgte Althing derover har afgivet allerunderd.

Betænkning skulde ophbies til Lov. — Da derefter Amtmand

Johnsson som Referent tog Ordet ved Sagens endelige Be-

handling, der fandt Sted den 8. Septbr. , bemærkede han , at

Comitéens Minoritet netop samme Dag havde modtaget et

Andragende fra 27 i Kjebenhavn bosatte Islændere af for-

skjellige Klasser, hvori der yttres forskjellige Onsker angaaende

Indretningen af den paatænkte Institution. Han tilføiede , at

da Andragendet var skrevet paa Islandsk, kunde han ikke

meddele Forsamlingen det in extenso, men i et Udtog oplyste

han Forsamlingen om, at And ragerne for det Ftfrste havde

fremsat det Onske , at Valgretten og Valgbarheden maatte

udvides meget betydeligt, og navnlig indrbmmes Enhver, der

var ansat til 500 Skifte-Tiender (rettere: 5 Hundr., eller Skifte-

Tiende); at for det Andet Althingsmændenes Antal maatte

forSges, i hvilken Henseende de erklærede sig ganske enige

i Landsoverrets-Prokurator Christensens Forslag; at der for

det Tredie kun maa tales Islandsk paa Althinget, og at

der for det Fjerde maa finde fuldstændig Offentlighed Sted,

saa at Enhver har Adgang til at bivaane Forhandlingerne;

' samt at de endelig havde erklæret dem enige i, at Reikevig

i Udkastet ikkun indtil videre var bestemt til Forsamlingens

Sæde. — Med Hensyn til de ovenfor bertfrte af Prokurator

Christensen stillede Amendements bemærkede han, at han vel

fandt, at Amendementet om ForBgelse af Althingsmændenes
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Antal var støttet paa saa sande og vægtige Grunde, at han ikke 1843.
vilde have betænkt sig paa at tiltræde det, hvis han ikke 8. Marts,

fandt en overveiende Modgrund i Omkostningernes betydelige

Forogelse ; derimod troede han at burde stemme for de tvende

andre Amendements : om Sproget og om Forsamlingens Offent-

lighed. — Saavel disse tvende sidste Amendements, som Amen-

dementet om Forbgelse af Althingsmændenes Antal, bleve der-

efter ogsaa tiltraadte af Etatsraad Finn Magnussen, i det han

bemærkede, at han deels ved yderligere Overveielse, deels

ved nogle samme Dag, som Forhandlingerne fandt Sted, mod-

tagne Oplysninger var bleven bragt til denne forandrede An-

skuelse. — Under de videre Forhandlinger udtalte Comitéens

Majoritet sin Forundring over, at Minoriteten havde fraveget

den Mening, som den tidligere havde udtalt i Comitéen, og

tildeels var gaaet over til de af Prokurator Christensen frem-

satte Amendements, og de Oplysninger, hvorpaa denne for-

andrede Mening skulde være grundet, tvertimod den alminde-

lige Fremgangsmaade, ikke i fjerneste Maade var bleven

meddelte Comitéens Majoritet, hvilken nu heller ikke fandt

sig foranlediget til at fravige sin tidligere Mening, ligesom den

heller ikke antog, at de omhandlede Oplysninger paa en saa-

dan Maade vare komne til Forsamlingens Kundskab, at denne

derpaa vilde kunne bygge Noget. — Det blev derhos bemær-

ket, at netop tvende af de Punkter, med Hensyn til hvilke

Comitéens Minoritet havde forandret Anskuelse, havde været

under Discussion i Comitéen, uden at hine tvende Medlem-

mer, der dannede Minoriteten, havde fundet Anledning til

forsaavidt at foreslaae nogen Forandring i Udkastet.

Ligesom Collegiet nu med den kongel. Commissarius maa

være enigt i, at den Omstændighed, at hine tvende Mænd,

som af Forsamlingens Medlemmer vare de eneste, som maatte

praesumeres at have særdeles local Kundskab til Island, ikke

fra Begyndelsen , da de vare opfordrede til at overveie Sagen

og derved at benytte sig af al deres Sagkundskab, vare frem-

komne med de ovenberCrte Amendements, men fårst senere

tiltraadte samme, i hol Grad maa svække Vægten af deres

*f Stemme, saaledes vil der formeentligen heller ikke kunne

lægges nogen særdeles Vægt paa det Andragende, som frem-

kom fra de 27 i KjcJbenhavn bosatte Islændere. — Det er i

denne Henseende forst at mærke, at dette Andragende aldeles

ikke blev fremlagt i Forsamlingen. Dersom Andragerne paa
deres Landsmænds Vegne fBlte sig opfordrede til at træde
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1843. frem mod den Indretning, som det i Overeensstemmelse med

8. Marts, den islandske Embedsmænds -Forsamling paatænktes at give

• den raadgivende Forsamling for Island, vilde, da Udkastet

med dets Motiver allerede havde været trykt i 7 Uger paa

den Tid Andragendet indgaves , Intet have været naturligere,

end at de tidligere havde yttret sig derom, ved at henvende

sig til Comitéen eller umiddelbart til Forsamlingen , eller og

gjennem Pressen. — Det er derhos paafaldende, at Andra-

gendet, skjcindt indgivet af Mænd, der ere bosatte i Kjbben-

havn, og om hvem det med Sikkerhed kan antages, at de

Fleste, om ikke Alle, er det Danske Sprog mægtige, dog ikke

var affattet i dette Sprog, en Omstændighed, der, som ovenberort,

blev anført som Grund til, at det ikke kunde meddeles For-

samlingen, og hvorved denne blev hindret i at blive nærmere

bekjendt med samme. Mærkeligt er det ogsaa, at Referenten,

uagtet den af Comitéen dertil givne Anledning, ikke har villet

opgive hvem de Andragende er, hvilket dog vistnok var af

Vigtighed forsaavidt man skulde bygge paa den Tillid , der

kunde haves til deres Kundskab til Forholdene og Evne til

at bedbmme disse ; men han bemærkede , at blandt Under-

skrifterne var flere Navne paa Mænd, der ikke vare ham

personlig bekjcndte. Ibvrigt blev det i Nr. 992 af „Fædre-

landet", der udkom under 7, Septbr. (Dagen forend hin For-

handling fandt Sted) anført, at en Deputation af Islændere

var afreist til Roeskilde, for at overrække Stænderdeputeret

Balthazar Christensen en Takadresse, underskreven af de

herværende Islændere, som repra\sentere de 17 islandske Sys-

ler, for hans Deeltagelse og Virksomhed i Althingssagen. Og
i Nr. 994 og 995 (udkom den 9. og 10. September, altsaa

umiddelbart efter Sagens endelige Behandling i Stænderne)

læses denne Adresse , affattet i det islandske Sprog og for-

synet med dansk Oversættelse, undertegnet af 29 Islændere

og under Anførsel af 17 Sysler, hvorfra de vare, i hvilken

Adresse Underskriverne udtalte de samme Meninger, som

Christensen under den foreføbige Forhandling i Stænderne

havde fremført, og de have i de stærkeste Udtryk bevidnet

ham Tak for den Opmærksomhed, Kraft og Indsigt, hvormed

han saaledes havde udtalt sig over deres Fædrelands Anlig-

gender. Efter al Sandsynlighed er denne Adresse, den oven-

nævnte Forskjel i Angivelsen af Andragernes Tal uagtet, det

samme Andragende, der paa en saa mysteribs Maade blev

paaberaabt under Stændernes endelige Forhandlinger , men



I

Kgl Resol. ang. Althingbt. 46*

i

ligesom samme ikke indeholder andre Motiver end de, der

alt ved den foreløbige Behandling i Stænderne vare frem-

komne, saaledes sees det ikke, at Adressen er underskrevet

af Nogen, som har Formodning om det fortrinlige Bekjendt-

skab med de islandske Forhold, og den Evne til at bedømme

Landets Tarv, som maatte behøves for at hans Mening kunde

komme i Betragtning ved Siden af de mange indsigtsfulde

Mænd, hvis Betænkning og Udkast er lagt til Grund for den

Anordning, hvorom her er Spørgsmaal.

Ligesom Stændernes Indstilling, paa Grund af det saa-

ledes Oplyste, ikke faaer den Betydning, som den ellers- vilde

have, saaledes skulde man, i Forbindelse med hvad man ellers

i Henseende til denne Indstilling har tilladt sig at anføre,

end yderligere allerund. bemærke, at man ikke indseer hvor-

ledes man, om end den sammenkaldte Forsamling skulde ved

Stemmeflerhed andrage paa en Totalforandring, derved kunde

faa en saadan Sikkerhed om, hvad der efter Landets For-

hold er det hensigtsmæssige, at den Mening, der alt er yttret

af de sagkyndige Mænd i Landet, derfor ligefrem skulde vige.

Netop efter den Forestilling, der ligger til Grund for den hele

Indstilling
,
nemlig at Islands Indvaanere ikke skulde være til—

barlig repræsenterede ved en Forsamling, der er indrettet paa

den i Udkastet fastsatte Maade, maatte ogsaa det Andragende,

der fra samme maatte indkomme om Forandring, ikke give

nogen Sikkerhed for, at denne virkelig var stemmende med
hvad der efter Landets Forhold var ønskeligt. — Den Om-
stændighed, at det paa en Maade af Regjeringen blev erkjendt,

at hele Institutionen behøvede en ganske ny Indretning, maatte

desuden indeholde en særdeles Opfordring til at udtænke en

anden Indretning, der især i en saa ny og uvant Forsamling
^t kunde friste Mange til at bringe nye og umodne Foran-
dringer

i Forslag, og der vilde sandsynligviis derved opstaae
en Spænding mellem Medlemmerne, som vilde faae en skade-
lig Indvirkning paa Behandlingen af de enkelte Sager, som
maatte blive forelagte samme, ligesom det er at formode, at

Interessen for disse Sager derved vilde svækkes, og endog
gives Rum for den Formodning, at Forsamlingens Betænk-
ninger og Petitioner vilde blive uden Vægt, idet den hele

Basis, hvorpaa dens Existents var bygget, af selve Regjeringen
var sat i Tvivl. — Saafremt der iøvrigt i Tiden skulde findes

Anledning til saa væsentlige Forandringer i Institutionen, at

disse ikke passende kunde fuldbyrdes ved en Tillægs - Anord-

1843.

8. Marts.
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1843. ning — hvilket Collegiet dog ikke finder Anledning til at

8. Marts, antage — men at en ny Hoved-Anordning, hvorved den op-

— rindelige aldeles blev hævet, skulde være forneden eller hen-

sigtsmæssig, staaer dette ligefuldt i Kongens Magt, hvad

enten den her omhandlede constituerende Anordning har faaet

Stempel af provisorisk eller ikke.

Hvad dernæst angaaer Forsamlingens Henstilling, at

der skulde gives det første sammentrædende Althing Leilig-

hed til at yttre sig om de Forandringer i Udkastet, hvortil

der efter de locale Forhold maatte findes Anledning, og navn-

lig angaaende Modificationer i Valgsystemet, da er den Ønskede

Leilighed hertil tilstede, om end ingen særlig Opfordring skeer.

— Men Collegiet finder det lidet tilraadeligt , at give endog

det første Althing Anledning til strax at rette sine Tanker

paa en Forandring i Institutionen, hvorimod snarere det andet

eller tredie Thing, som dog vilde bringe nogen Erfaring med

sig om, hvorledes den oprindelige Indretning viste sig i sin

Virksomhed, og som vilde have haft Tid til nærmere at overveie

Sagen og raadfdre sig med andre Landets Indvaanere, vilde

va*re i Stand til at have en begrundet Mening om, hvad der

kunde være at forandre. Men selv at udtale Noget derom i

Anordningen finder Cancelliet betænkeligt og upassende. —
Derimod troer man, at der i den Meddelelse, som vil blive

givet af Udkastet og dets Motiver i Collegial-Tidenden , vilde

kunne udtrykkes, at naar den Erfaring var erhvervet, der

kunde sætte Forsamlingen istand til at bedømme den op-

. rindelige Indretnings Mangler, og udfinde Midler til at af-

hjelpe disse, vilde Forsamlingen formeentlig af sig selv ind-

komme med Forslag derom, hvilke da kunde tages under

nærmere Overveielse, ligesom og Regjeringen kunde tage

Initiativet, saafremt den i de Erfaringer, den fik Leilighed til

at gjiSre, dertil maatte finde Anledning.

Hvad den foreslaaede Forandring i § 43, betræffende

Sproget, angaaer, skulde man allerund. holde for, at der

turde være Anledning til at paalægge alle Althingsmænd at

tale det islandske Sprog. — Derimod vil det efter Collegiets

Formening ingenlunde være tilraadeligt, at indskrænke Re-

gjeringen saaledes i Valget af det Organ, gjennem hvilket

den vil underhandle med Forsamlingen, at den ikke i denne

Egenskab kunde oversende enten en her i Danmark hjemme-

v hfirende, med de almindelige Regjerings-Grundsætninger for-

trolig Mand, der vel kjendte de islandske Forhold, men ikke
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var Sproget mægtig, eller dertil benytte en islandsk Ovrig- 1843.

hedsperson, som, skjimdt han kunde forstaae Islandsk nok, 8. Marts,

for deri at gjore sig forstaaelig i Samtaler, dog ikke var istand -^-•t^-*-

til deri at holde formelige og udførlige Foredrag. — Ligesom

det af den islandske Forsamling af Embedsmænd fremsatte

Forslag aabenbar fornemmelig har Hensyn til den kongel.

Commissarii Stilling, saaledes skjBnner man heller ikke, at

der med Fdie kan være Noget herimod at indvende. Kongen

maa vistnok være befftiet til, naar Han vil underhandle med

en Forsamling af Islændere, i dette Oiemed at sende en dansk

Mand. — En Saadan vil nu vel ikke let, i alt Fald ikke ftfr

end efter et længere Tids Ophold i Landet, i den Grad blive

dettes Sprog mægtig, at han deri kan underholde en vidtløftig

Discussion; men for den, der skal møde som Commissarius,

er det ligesaa vigtigt og vel endog vigtigere, at han er inde

i Principerne for den danske Stats Bestyrelse, end at han er

bekjendt med det islandske Sprog. Det maa vel erkjendes,

at en Meddelelse i det danske Sprog kan være generende for

Forsamlingen, men denne Ulempe vil muligen kunne afhjelpes

derved, at den kongelige Commissarius har det i sin Magt at

benytte den Ret, som Anordningen giver ham, til at meddele

sig skriftlig og derefter lade en slig Meddelelse oversætte paa

Islandsk og oplæse, ligesom han og kan benytte den Med-

hjælper, der efter § 41 bliver ham at tilforordne, til at gjdre

sig bekjendt med hvad der er passeret. — At Oversættelserne,

som blive fremlagte, ere overeensstemmende med de originale

Meddelelser, vil derhos controlleres ved den Beretning, der

efter Udkastet skal udgives om Althingets Forhandlinger. —
Det turde itfvrigt ogsaa være passende, at det udtrykkelig

blev bestemt, at saavel de Lov -Udkast, der forelægges For-

samlingen, som hvad Commissarius ellers fra Regjeringen har
at meddele samme, skal afgives saavel i det danske som i

det islandske Sprog, og hertil kunde der knyttes den Bestem-

melse, at Commissarius iøvrigt under Forhandlingerne maa
være befOiet til at udtrykke sig paa Dansk, dersom han ikke

tiltroer sig den fornødne Sprogfærdighed i det Islandske. I

Udkastet er det gjort Præsidenten til Pligt at sørge for, at

Indholdet af et paa Dansk holdt Foredrag meddeles de Al-

thingsmænd, som ikke fuldstændig kunne opfatte Meningen
deraf, men Collegiet skulde allerunderd. holde for, at saa-

fremt Kongen allernaad. bifalder, at det skal gjøres samtlige

Althingsmænd til Pligt at tale det islandske Sprog, turde det



464 Kcl. Resol. ang. Althinget.

4843. være mest passende, at det ovenberørte Hverv overdroges

8. Marts. den Embedsmand, som maatte blive Commissarius tilforordnet.

— løvrigt maatte Protocollen indeholde saavel det danske

Foredrag, som den islandske Oversættelse.

I Overeensstemmelse hermed har man foretaget de i saa

Henseende fornødne Forandringer i Paragraphen.

Hvad endelig angaaer det til § 78 stillede Amendement

om Forhandlingernes Offentlighed, da kunde det vel være

muligt, at det ikke vilde medføre nogen Skade, at Althinget

holdtes for aabne Døre ; men paa den anden Side kan Collegiet

ikke indsee, at noget Gavnligt derved vil naaes. — Det kunde

dog kun være nogle ganske Enkelte, som kunde være tilstede

ved disse Forsamlinger i Reikevig, og efter de islandske For-

hold er det ikke tænkeligt, at der derfra, under Forhandlin-

gernes Løb, kunde gjennem Pressen udgaae nogen Meddelelse,

som blev tilgængelig for Folket. — Derimod indeholder Be-

stemmelsen i § 78 , saavidt Collegiet skjønner, det eneste

hensigtsmæssige Middel til at gjøre Folket bekjendt med

hvad der foregaaer paa Althinget, og paa anden Offentlighed

har den islandske Forsamling af Embedsmænd heller ikke

andraget.

Cancelliet meddeler derpaa de Bemærkninger Redaktionen

vedkommende, hvorpaa Stænderforsamlingen i Præmisserne

til dens Betænkning har troet at burde henlede Kongens

Opmærksomhed.

ad § l. Naar det i denne Paragraph, hvori bestemmes,

at Island skal udtræde af dets hidtil værende Forbindelse med

Provindsialstænderne for Danmarks Ostifter, er udtalt, at den be-

meldte Stænder tilkommende Virksomhed saaledes vil med Hen-

syn til islandske Sager gaae over til Althinget, da har Forsamlin-

gen anseet det ønskeligt, at det, for at forebygge al Misforstaaelse,

bestemtere blev udtrykt, at den i Island oprettede raadgivende

Forsamlings Virksomhed udelukkende er indskrænket til de

Island direkte vedkommende Love og Foranstaltninger, og at,

som Følge heraf, de almindelige Love og Anordninger for

Danmark ikke, forinden deres Emanation, skulde forelægges

Althinget paa Island, hvorimod det efter Forsamlingens For-

mening forstaaer sig af sig selv, at bemeldte Althing maa
' høres, naar der bliver Spørgsmaal om deres Anvendelse i

Island, ligesom Forsamlingen ogsaa anseer det som en Selv-

følge, at saadanne Love og Foranstaltninger, som paa een-

gang have en umiddelbar Interesse baade for Danmark og
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for Island, maae blive at forelægge saavel de danske Stænder- 1843.
forsamlinger som det islandske Althing, forinden de udkomme. 8. Marts.

Cancelliet maa med Rentekammeret finde, at der Intet-—-^^-^
kan være imod, at §'en gives det af Stænderforsamlingen

foreslaaede Tillæg, ihvorvel man ikke anseer det for nødven-

digt, og Hensigten i alt Fald kunde opnaaes derved, at det,

Stænderne ved denne Leilighed have anført, erholdt en ud-

trykkelig Erkjendelse, som Noget der forstod sig selv, i de

Motiver til Anordningen, som blive at meddele i Collegial-

Tidenden.

ad § 3. Med Hensyn til første Passus i denne § har

Forsamlingen fundet det tvivlsomt, om ikke de der omhandlede

Eiendomme paa Handelsstederne, hvérgang de almindelige

Valg foregaae, burde omtaxeres. — Paa Grund af denne Be-

mærkning skulde Cancelliet, ligesom det kongel. Rentekam-

mer, allerund. holde for, at der kunde være Anledning til at

give §'en det Tillæg, at den lovlige Taxation, hvorved Byg-

ningerne paa Handelsstederne ere ansatte til 1000 Rbd. r. S.

eller derover, ikke paa den Tid Valghandlingen foregaaer maa
være over 2 Aar gammel. — Det b8r formeentlig derhos til-

kendegives, at det stedse maa være den Bygnings -Eiers Sag,

der cinsker sig opført paa Valglisten, selv paa sin egen Be-

kostning at foranstalte den Taxation, som i saa Henseende

behøves.

ad § 6. Da den første Passus i denne §, efter Forsam-

lingens Formening, ikke kan forstaaes anderledes, end at den

valgte Suppleant ikkun kan indtræde istedetfor den valgte

Deputerede fra det samme Distrikt, har Forsamlingen troet,

at Ordene „nogen Althingsmand" rettest forandres til „Althings-

manden". — Mod denne Forandring har Collegiet Intet fundet

at erindre.

ad § 20. Da Forsamlingen finder, at den til Valgenes

Forberedelse fastsatte Tid fra 6. Juni til omtrent medio Sep-

tember, efter Islands locale Forhold er meget indskrænket,

har den holdt for , at det i Slutningen af § 20 bestemte Var-

sel af 8 Uger forkortes til 6 Uger.

Rentekammeret har fundet det tvivlsomt, om det om-

handlede Varsel kan taale nogen Forkortelse. Dette Varsel

har nemlig, efter Kammerets Formening, en særegen Betyd-

ning, da det paa de Steder, hvor Valglisterne ikke trykkes —
*>g disse ville efter Kammerets Formening blive de Fleste —

XII. B. 80
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4843. træder istedetfor Bekjendtgj øreise ved Valglister, og naar saa-

8. Marts, ledes Vælgerne alene skulle erholde Kundskab til Valglisterne

^f.TTf^ - ved at eftersee dem paa de Steder, hvor de ere fremlagte,

antager Rentekammeret, at den Frist, som dertil bør indrømmes

dem, ikke kan være meget kortere end 8 Uger. — Collegiet

skjønner imidlertid ikke rettere, end at den Frist af 6 Uger

ligesaa vel vil føre til Maalet, som den 14 Dage længere, og

da man erkjender Vigtigheden af, at vinde Tid for hvad der

iøvrigt bliver at iagttage i den til Valgenes Forberedelse be-

stemte Tid, holder man for, at hin Stændernes Bemærkning

bør følges.

ad § 39. Forsamlingen har antaget, at det undertiden,

formedelst Forretningernes Mængde eller Vigtighed, eller af

andre Aarsager kunde blive nødvendigt at bevilge Althinget •

en passende Forlængelse af den i §'en fastsatte Forsamlings-

tid, 4 Uger, og den har derfor andraget paa, at der med-

deles den kongel. Commissarius den fornødne Bemyndigelse

i denne Henseende. Det kongel. Rentekammer har ikke

fundet Noget herimod at erindre, men Cancelliet anseer det

tilstrækkeligt, at det ved Meddelelse af Anordningen og dens

Motiver i Collegial -Tidenden tilkjendegives, at det ligger i

denne §, at Kongen efter Omstændighederne kunde meddele

' Sin Commissarius Bemyndigelse til at forlænge Forsamlingstiden.

ad § 53. Forsaavidt denne § bemyndiger Commissarius

til at antage en Medhjelper for Sekretairerne, har Forsam-

lingen andraget paa, at der maa meddeles Commissarius Be-

myndigelse til at antage tvende Protokolførere, saafremt det

i enkelte Tilfælde maatte befindes, at denne Forretning ikke

kan bestrides af den ene.

Ihvorvel Cancelliet antager, at der ikke vil behøves flere

end een Protokol fører, troer man dog med det kongelige Ren-

tekammer at kunne allerunderd. tilraade, at Commissarius

meddeles den foreslaaede Bemyndigelse. Endnu troer Can-

celliet at burde allerunderd. henlede Kongens Opmærksomhed
paa et Punkt, som ikke er omhandlet i Stænderforsamlingen.

Da det paa Island vil være vanskeligt at faa Suppleanten be-

timelig indkaldt, naar den paagjeldende Althingsmand har

Forfald, vilde det være særdeles hensigtsmæssigt, om enhver

Althingsmand blev opfordret til, saasnart han, efter at Althinget

er sammenkaldt, er kommen til den Overbeviisning, at han
.

ikke vil være istand til at møde, da derom at underrette ved-.
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i

kommende Suppleant, som derefter, uden særlig Indkaldelse

fra Commissarius, bb'r give Made, hvorhos der dog, saasnart

gjbrligt, derom bar gives Underretning til Commissarius, eller,

hvis en Saadan ikke er udnævnt, til Stiftamtmanden, ligesom

ogsaa en saadan Indberetning bliver at gjare, hvis det Til-

fælde skulde indtræffe, at ogsaa Suppleanten havde Forfald,

der hindrede ham i at mode.

Disse Bestemmelser vilde vel bedst have haft Plads i §
4(5, men da de nu ikke findes der, og §'en heller ikke nu vil

kunne forandres, idet der ikke ved samme er fremsat nogen

Bemærkning i Stænderforsamlingen, skulde man allerunderd.

holde for, at de kunne optages i de Instruxer, der i Medfør

af § 25 blive at udfærdige til Valgdirecteurerne , saaledes at

det paalægges disse derpaa at . gjare de valgte Althingsmænd

og Suppleanter opmærksomme i den Meddelelse om Valget,

der skal gives dem i Medfør af § 12 — og man tillader sig

saaledes at udbede sig Kongens Bemyndigelse til at optage

ovenberBrte Bestemmelse i de Instruxer, der blive at udfærdige

til Valgdirecteurerne.

Cancelliet har nu forandret det Kongen tidligere forelagte

Udkast i Overeensstemmelse med de ovenfor gjorte Bemærk-
ninger, og idet man nu vedlægger et saadant forandret Ud-
kast, forelægges samme til Approbation, hvorhos ligeledes

andrages paa, at Collegiet allernaad. maa bemyndiges til:

i de Instruxer, der i Medfør af Udkastets § 25 blive at ud-

færdige til Valgdirekteurerne , at paalægge disse i Medde-
lelserne om Valgene at gjare de valgte Althingsmænd og

Suppleanter opmærksomme paa, at saasnart en Althings-

mand, efter at Althinget er sammenkaldt, er kommen til

Overbevisning om, at han ikke vil være istand til at made,
han da derom bar underrette vedkommende Suppleant, som
derefter, uden særlig Indkaldelse fra Commissarius, bar give

Made; at der dog derhos, saasnart gjOrligt, derom bar gives

Underretning til Commissarius, eller, hvis en saadan ei er

udnævnt, til Stiftamtmanden, samt at en saadan Indberet-

ning tillige bliver at gjare, hvis det Tilfælde skulde ind-
træffe, at ogsaa Suppleanten har Forfald, der hindrer ham
i at made. - Canc. 3. Depart. Forestill. 1843 A, Nr. 32.

Ligesom Vi ikke have fundet Anledning til, over-

eensstemmende med den roeskildske Stænderforsam-

80*
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8.

843.

Marts.
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843. lings principale Indstilling, at lade Anordningen an-

Marts, gaaende det islandske Altliing emanere som provi-
""^^"""8

o ri sk, saaledes have Vi ogsaa fundet Betænkelighed

ved, efter bemeldte Stænderforsamlings Forestilling, at

give allerede det forst sammentrædende Althing nogen

bestemt Opfordring til at yltre sig angaaende de For-

andringer i den nævnte Lov, hvortil der efter de

locale Forhold maatte findes Anledninc, hvorimod det

maa være Allhinget overladt, naar en længere Tids

Erfaring maatte vise Hensigtsmæssigheden af slige For-

andringer, at indkomme med Forslag desangaaende.

Med Hensyn paa saadanne eventuelle Modificalioner

ville Vi, at der i bemeldte Anordning optages en Slut-

ningsbestemmelse, lig den, der findes i Forordn. 15.

Mai 1834, hvorhos Vor Commissarius i sin Tid, naar

Allhinget aabnes, nærmere vil have at oplyse Forsam-

lingen om Vor Anskuelse i foranforte Henseende.

Ibvrigt bifalde Vi, at Udkastet emanerer med de

i Vort Cancellies allerunderd. Forestilling omhandlede

Modificalioner, dog at næstsidste Passus i § 53 affattes

saaledes:

C(
Vor Commissarius skal ogsaa være bemyndiget

til, saafremt det ansees fornbdent, imod passende

Godtgjcirelse at antage Medhjælpere for Sekretairerne";

samt at § 78 forandres derhen, at det hedder:

uFor at det Væsentlige af hvad der forhandles ved

Allhinget kan bringes til offentlig Kundskab, har Vor

Commissarius at sbrge for, at samme, saasnart som

muligt, kundgjbres i en egen dertil bestemt Tidende;

til Udarbejdelse af denne Tidende under Præsiden-

tens Medvirkning og Tilsyn af Vor Commissarius har

Althinget at udnævne to af dets Medlemmer".

Endolig ville Vi allernaad. have Vort Cancellie be-

myndiget til i de Instruxer, der i Medfbr af Udkastets

§ 25 blive at udfærdige til Valgdirecteurerne, at paa-

lægge disse i Meddelelserne om Valgene at gjbre de



Kgl. Resol. ång. Althinget. 469

valgte Althingsmænd og Suppleanter opmærksomme paa,

at saasnart en Althingsmand, efter at Althinget er sam-

menkaldt, er kommen til Overbeviisning om, at han

ikke vil være istand til at mode, han da derom bor

underrette vedkommende Suppleanter, som derefter

uden særlig Indkaldelse fra Commissarius bor give Mb'de;

at der dog derhos, saasnart gjbrligt, derom b'6v gives

Underretning lil Commissarius, eller, hvis en saadan

ei er udnævnt, til Stiftamtmanden, samt at en saadan

Indberetning tillige bliver at gjore, hvis det Tilfælde

skulde indtræffe, at ogsaa Suppleanten har Forfald, der

hindrer ham i at mode. — Kjobenhavn den 8. Marts

1843.
\

Forordning ang. Indretningen af Althinget i

Island. Khavn den 8. Marts 1843. — Publiceret i

Synodal forsamlingen i Reykjavik i Juli 1844, samt i alle Juris-

dictioner paa Island i Aarene 1843 og 1844, med Undtagelse af

Thingtfe Syssel, hvor den ikke anftires som publiceret. — Canc.

3. Dep. Reg. 1843-1845, fol. 39* (1843, Nr. 116»). -Original-

Aftryk paa Dansk og Islandsk hos Schultz, 71+5 Sider i 4*».

Fftrste Side Titelblad, hvor den danske Titel staaer cJverst,

derunder den islandske, det Ovrige paa Titelbladet Dansk.

Paa de lige Sider (2—70) staaer den danske Text med Sigil-

latur og Underskrifter, paa de ulige Sider (3-71) den islandske

Text uden Underskrifter. Af de følgende upaginerede Sider

optages de fire af Paragraphernes Indholdsfortegnelse paa Dansk
og Islandsk, den femte og sidste Side er hlank. Ny Coll. Tid.

for 1843, S. 213-240, 241-262 (med Motiver). Qvart-Fprr.

for 1843, 31-58. Schou XXIII, 675-697. Roeskilde Stæn-
dertid. 1842, S. 1938, 2432-2486 og 3401-3554$ Betænk-
ninger S. Lxxxvi-Vlli; Udkastet med Motiver S. 242-292.
295. Fréttir fra fulltmajmiginu i Hrdarskeldu viovi'kjandi

målefnum i'slendfnga. 1842. Khbfn 1843. 8vo . S. 62-256 (med
flere Aktstykker som Bilage).

Forordning angaaende Indretningen af en særlig

raadgivende Forsamling for Island under Navn af Al-

thing. . .
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1843. Vi Christian den Ottende &c. G. V., at da Vi havde

8. Marts, overbeviist Os om, at den landsfaderlige Hensigt, hvori

Provindsialstænderne vare indstiftede, med Hensyn til

Vore kjære og troe Undersaatter paa Island, kun paa

en tilfredsstillende Maade vilde være at opnaae, naar

bemeldte Vort Land erholdt sin egen raadgivende For-

samling, saa have Vi under 20. Mai 1840 befalet de
j

til at forberede en saadan Indretning fornodne Over-

veielser anstillede deels paa Island, deels i Vore Col-

legier. Af disse Overveielser og Vore i saa Henseende
I

tagne allerhbieste Beslutninger er fremgaaet et Lovud-

kast angaaende Indretningen af en særlig raadgivende

Forsamling for Island under Navn af Althing, hvilket

Udkast Vi have ladet forelægge Vore troe Provindsial-

stænder for Sjællands, Fyens og Lolland-Falslers Stifter

samt Island og Færøerne. Efter at have modtaget disses

allerunderd. Betænkning, byde og befale Vi nu som
\

følger: •n--w?^-\r--

I) Istedetfor at de, Vort Land Island vedkommende, t

Anliggender, der i Overeensstemmelse med Anordningen 1

af 28. Mai 1831 henhbre under Provindsialslændernes

Virkekreds, hidtil have været behandlede ved Provind-
j

sialstænderne for Sjællands med flere Stifter, skal.be- I

meldte Land for Fremtiden have sin egen raadgivende 1

Forsamling, der skal fore Navn af Althing. Den for-

nævnte Stænder tilkommende Virksomhed vil saaledes !

med Hensyn til de Vort Land Island udelukkende ved-
|

kommende Love og Foranstaltninger gaae over til denne

nye Forsamling, og fra den Tid, Samme kan træde i

Virksomhed, vil ikke Nogen længere have at tage Sæde
n

i bemeldte Stænderforsamling paa Islands Vegne. —
2) Det islandske Althing skal bestaae af 20 af Landets Tf

Grundbesiddere, paa den i nærværende Vor Forordning '

foreskrevne Maade, dertil valgte Mænd, nemlig J for

Kjdbsladen Reikjavig og 1 for hver af Landets \ 9 Sysseler

eller Landjurisdictioner. Ligeledes ville Vi have Os for-

beholdt efter Omstændighederne al udnævne indtil 6
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af Landets Embedsmænd, 2 geistlige og 4 verdslige, 1843.

til Medlemmer af bemeldte Forsamling. De Medlemmer, 8. Marts,

der saaledes af Os selv udnævnes, ville blive udnævnte

for ligesaa lang Tid, som de Medlemmer, der vælges

af Grundeierne. — 3) Rettighed til at deeltage i Valget

af Althingsmænd tilkommer ikkun saadanne Grundbe-

siddere, der eie enten en Jord af i det mindste -10

Elundreders Dyrhed, eller i Reikjavig, eller paa et an-

det af Landets Handelssteder, en Muur- eller Tommer-

bygning, der ved lovlig Taxation er bleven ansat til
'

en Sum ei mindre end 1000 Rbd. r. S., eller ogsaa

paa offentligt eller beneficeret Gods med Livsfæste be-

sidde en Gaard af i det mindste 20 Hundreders Dyr-

hed. Bemeldte Taxalionsforretning maa paa den Tid,

Valghandlingen foregaaer, ikke være over 2 Aar gam-

mel. Det vil ibvrigt være den Bygningseiers Sag, der

bnsker sig opfort paa Valglisten, selv paa sin egen Be-

kostning at foranstalte den Taxation, som behoves for

at godtgjore hans Berettigelse dertil. Naar en Eiendom,

som efter sin Beskaffenhed giver Adgang til Valgret,

besiddes af Flere i Fælledsskab, kan Valget udbves af

den iblandt Medinteressenterne, til hvem de bvrige for-

ene sig om at overdrage Rettigheden, og som ibvrigt

har de dertil fornbdne Egenskaber. I Mangel af saa-

dan Overeenskomst kan ingen Valgrettighed udbves for

den i fælleds Besiddelse værende Eiendom. Ibvrigt

bbr, for at Valgrettighed skal kunne paaslaaes, den

Adkomst, hvormed en fast Eiendom besiddes, være no-

torisk eller slottet paa saadanne skriftlige Documenter,

saasom Skjbder eller Fæstebreve, at den af Valgbe-

styrelsen kan erkjendes som vis. Med Hensyn til de

Os selv i Island tilhbrende Eiendomme ville Vi ikke

udbve nogen Deeltagelse i Valgene. — 4) Den, som

skal udbve Valgrettighed, maa endvidere besidde føl-

gende personlige Egenskaber: 1) at han har et uplettet

Rygte. Ingen kan derfor udbve Valgret, som for nogen

Forbrydelse er dbmt til Tab af Embede, Ære, Borger-
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4843. rettighed, eller som iovrigt ved Dom er funden skyldig

8. Marts, i nogen i den offentlige Mening vanærende Handling;

-
7̂ ~^

(̂
ei heller Nogen, som for en Forbrydelse af foran fdrte

Beskaffenhed har været sat under offentlig Tiltale, uden at

være aldeles frifunden; — 2) at han paa den Tid, Valget

foregaaer, har opnaaet 25 Aars Alder; — 3) at den ham

efter hans Alder tilkommende Fuldmyndighed ikke af

nogen anden Aarsag er ham betagen. Ingen, der er sat

under Værgemaal eller Curatel, eller hvis Bo er taget

under Opbuds- eller Fallitbehandling, eller som iovrigt

er underkastet nogen Retsforfølgning, der efter Lovene

betager ham Raadighed over alt sit Gods, kan, saa-

længe denne Uraadighedstilstand varer, udtfve nogen

Valgret. — 5) For at kunne vælges til Allhingsmand,

udkræves en Eiendomsbesiddelse af lige Beskaffenhed

med den, der efter § 3 udkræves til Valgret, i hvilken

Henseende og iovrigt i Eet og Alt de samme Bestem-

melser gjelde, som indeholdes i fornævnte §. Saa bor

og den Valgbare have alle de personlige Egenskaber,

som efter § 4 udkræves til Valgrettighed; og derhos

blive endnu folgende særdeles Betingelser at iagttage:

-I) at han alene staaer i personligt undersaatligt Forhold

til Os og Vore Efterfølgere paa Thronen. Saavel et-

hvert personligt undersaatligt Forhold, som ethvert

Tjenesteforhold til en fremmed Stat, udelukker fra Valg-

barhed ;
— 2) at han bekjender sig til den christelige

Religion; — 3) at han den 6. Juni i det Aar, hvori

Valget finder Sted, har i 2 Aar uafbrudt og med utvivl-

som Adkomst besiddet en saadan Eiendom, som ud-

kræves til Valgbarhed. Det er imidlertid ikke nodven-

digt, at han uafbrudt skal have besiddet samme Eiendom

i fornævnte Tidsrum, men det er tilstrækkeligt, at han

uafbrudt har besiddet en saadan Eiendom, som til Valg-

barhed udkræves. Med Hensyn til den, der ved Arv

eller Ægteskab har erhvervet en Eiendom, blive de

tvende Aar at regne fra den Tid, da den, fra hvem

Eiendommen saaledes er gaaet over til ham, erhvervede
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samme; — 4) at han i det mindste i 5 fulde Aar har 1843.

haft Ophold i Vore europæiske Lande; — 5) at han 8. Marts,

paa den Tid, Valget foregaaer, maa have opnaaet en
*

Alder af 30 Aar. — Byfogden i Reikjavig og Syssel-

mændene, der i Medfbr af hvad i det Fblgende vil

blive bestemt (§ 4 4), bestyre Valgforsamlingerne, hver

T i sit Embedsdistrikt, kunne ikke i dette vælges til Al-

thingsmænd. Den, som efter Udnævnelse af Os har "

Sæde paa Althinget, kan vel ikke vælges af Grundbe-

sidderne, men taber derfor ikke den Valgrettighed,

som maatte tilkomme ham, hvilket ogsaa gjelder om

Valgdirecteurerne. — 6) For ethvert Valgdislrikt vælges >^

en Suppleant, som bliver at indkalde til Althinget, naar

Althingsmanden er forhindret i at bivaane samme.

Ligeledes ville Vi udnævne tvende Suppleanter, en af

geisllig og en af verdslig Stand, der kunne indkaldes,

naar Nogen af de af Os udnævnte Allhingsmænd ere

forhindrede fra at mode. — 7) Althingsmændene og

I Suppleanterne vælges stedse umiddelbart af de Valg-

[
berettigede og ved Stemmeflerhed. — 8) Valgene skee X

|
paa 6 Aar, hvilke dog, naar et overordentligt Valg fin-

der Sled i et eller andet Valgdistrikt, i Anledning af

!
Vacancer, til hvis Besættelse ingen Suppleant haves,

;
blive at beregne fra den Tid, da det foregaaende al-

mindelige Valg er skeet. De Udtrædende kunne vælges

i paany. — 9) Valgretten maa stedse udoves personlig. —
^0) Den, som i forskjellige af Landets Valgdistrikter

besidder Eiendomme af den Beskaffenhed, som til Valg-

rettighed udkræves, kan dog kun benytte sin Valgret

!
i et af disse Distrikter. Han bor derfor erklære, i

I hvilket Distrikt han vil tage Deel i Valgene, uden i saa

| Henseende at være bunden til sin Bopæl. Derimod er

!
det Enhver uforment, i Forening med den Valgret, som
han nyder nogetsteds i Island, ogsaa at udbve den,

I?
som maatte tilkomme ham enten i Tort Rige Danmark,

,

eller i Vort Hertugdbmme Slesvig eller Vort Hertug-

|j

domme Holsten. —• \\) Ingen kan, fordi han i samme

*
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4843. Valgdistrikt besidder flere Eiendomme, der, hver for

.8. Marts, sig, hjemle Valgret, være berettiget til flere Valgstem-

mer. Derimod kunne forskjellige Eiendomme i samme

Valgdistrikt, hvoraf ingen, hver for sig, begrunder

Stemmeret, lægges sammen, for ved den sammenlagte

Værdi eller det sammenlagte Jord -Hundredetal at be-

grunde slig Rettighed. — 42) Den, som vælges til Al-

" thingsmand eller Suppleant, er pligtig til slrax, naar

det tilmeldes ham, derom at give Tilstaaelse til Valg-

directeuren, samt, hvis han forud er valgt i et andet

Distrikt eller af nogen anden særdeles Grund ikke kan

antage Valget, da tillige derom gjoTe Anmeldelse. Vi

gjore icivrigt Regning paa, at de Mænd, som ved deres

Medborgeres Tillid ere kaldte til Sæde i Althinget, ikke

(

uden sær vigtige Grunde ville undslaae sig for at mod-

tage Valget. — 43) Ethvert af Landets 49 Sysseler skal

udgjbre et Valgdistrikt, og fra hvert af disse skal en

Deputeret vælges til Althinget. Kjobstaden Reikjavig

med den Omegn, som horer under Byens Jurisdietion,

udgjor ligeledes et Vfllgdistrikt. som udnævner en Al-

thingsmand. En valgbar Mand kan vælges ikke blot i

det Distrikt, hvori han har en Eiendom af den Beskaf-

fenhed, som §§ 3 og 5 fordre, men og i et andet i

samme Amt beliggende Distrikt. — 14) Byfogden i

Reikjavig og samtlige Sysselmænd bor, som Valgdirec-

teurer hver i sit Distrikt, foranstalte Alt, hvad der be-

hbves, saavel til at forberede Valgene, som til under

Valghandlingen selv at paasee, hvad der horer til Val-

genes lovlige Fuldbyrdelse. Disse Embedsmænd skulle,

under deres aflagte Troskabs- og Embeds -Ed, være

forpligtede til samvittighedsfuld Udførelse af de dem

som Valgdirecteurer paaliggende Pligter. — 15) Valgene

skulle i Almindelighed skee i en for hele Distriktets

Valgberettigede fælleds Forsamling, enten paa det Thing-

X sted, der ligger nærmest ved Distriktets Midtpunkt, eller

paa et andet bekvemt Sted, hvilket af Amtmanden, efter

indhentede Oplysninger fra Sysselmanden, nærmere
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bliver at bestemme. Dog skal det med Hensyn til Lo- 1843.

caliteterne i Skaptefells Syssel være tilladt, at afsondre 8. Marts.

Distriktet i 2 Afdelinger, hvis Grændser af Amtmanden*
---*

nærmere skulle bestemmes. — 16) Hver Gang et Valg

skal foregaae, bor Valgdirecteuren udnævne 2 Mænd,

til under hans Forsæde at tage Deel i Valgbestyrelsen,

hvilke Mænd tillige skulle være Protokolfdrere. Disse

Mænd skulle, tillige med Valgdirecteuren, tage Deel i

at afgjore deSporgsmaal, som maatte blive at paakjendeaf

Valgbestyrelsen. Til foranforte Poster har Valgdirec-

teuren at udnævne saadanne Mænd, der nyde deres

Medborgeres Tillid, og som ved deres Stillinger have

haft Lejlighed til at forskaffe sig fortroligt Bekjendtskab

med Forholdene i Valgdistriktet. I ethvert Tilfælde,

hvor Valgdirecteuren hertil udnævner Mænd, der ei

forhen have aflagt Embedsed, bor de, inden de tiltræde

deres Forretninger, til Valgdirecteuren indlevere deres

skriftlige Ed, hvori de deels i Almindelighed tilsige Os

Troskab, deels i Særdeleshed forpligte sig til redelig

Udfdrelse af de dem i fornævnte deres Stilling paalig-

gende Pligter. Forsaavidt Nogen af Valgbestyrelsens

Medlemmer for eller under selve Valghandlingens Ud-

øvelse, af en eller anden Aarsag, skulle fratræde, skal

Valgdirecteuren foretage en ny Udnævnelse, for at An-

tallet kan, om muligt, altid blive fuldstændigt, og det

forebygges, at der ved muligt forefaldende Sporgsmaales

Afgjbrelse kunde blive lige Stemmer. Forsaavidt et

saadant Tilfælde alligevel maatte indtræde, gjc>r For-

mandens Stemme Udslaget. — 17) Det paaligger By-

fogden i Beikjavig og Sysselmændene som Valgdirec-

teurer at stirge for, at der forfattes paalidelige og fuld-

stændige Fortegnelser saavel over alle Valgberettigede,

som over alle Valgbare i det hele Valgdistrikt. —
48) Over de Eiendomme, som efter §§3 og 5 give

Adgang til Valgret og Valgbarhed, bliver, for Reikjavig

og dertil httrende Omegn af Byfogden, og iovrigt for

hver Rep af Præsten og Repstyreren under Syssel-
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1843. mandens Tilsyn, Fortegnelser at forfatte, forsynede med

8. Marts, de fornbdne Oplysninger om Besiddernes personlige

Egenskaber, forsaavidt disse have Indflydelse paa be-

meldte Rettigheder. Efter at Fortegnelser for de en-

kelte Repper ere Valgdirecteuren tilstillede, bor de af

ham gjennemgaaes og berigtiges, hvorpaa af de saa-

ledes berigtigede Fortegnelser over de Valgberetligede

og Valgbare i de enkelte Repper dannes en alminde-

lig Fortegnelse for det hele Valgdistrikt. Ved foranforte

Arbeider har enhver Valgdirecteur at tiltage de Mænd,

som han, i Overeensslemmelse med § 16, har udnævnt

til Deeltagelse i Valgbestyrelsen, hvilke bor være ham

behjælpelige i at gjennemgaae Listerne, og, forsaavidt

Sysselerne angaaer, af de specielle Lister at danne den

generelle Liste, hvilken de tilligemed ham bor under-

skrive. — 19) Ligesom det ibvrigt er Enhvers Sag, at

varelage sin Valgret og Valgbarhed, der, uagtet den

Omsorg, som derfor drages fra det Offentliges Side,

dog stundom ikke kunde blive iagttaget, saaledes ville

i Særdeleshed de, der paa Grund af flere Eiendommes

Sammenlægning have Adgang til fornævnte Rettigheder,

selv have at sorge for betimelig derom at give Oplys-

ning til de Vedkommende, og derved bevirke deres

Optagelse paa Valgfortegnelserne. — 20) De saaledes

forfattede Fortegnelser over de Valgberetligede og Valg-

bare i ethvert Valgdislrikt, hvorpaa Valgdirecteuren,

forsaavidt han besidder en dertil qvalificerende Eien-

dom, bliver at optage, med Bemærkning, at han ikke

er valgbar, blive at henlægge til almindeligt Eftersyn

for alle Vedkommende, i Reikjavig paa Thingstedet, og

i Sysselerne hos samtlige Sognepræster, hvilket i be-

meldte Kjobstad, paa den der for offentlige Kundgjbrelser
y

sædvanlige Maade og andetsteds til Kirkestævne af Rep-

styreren bor bekjendtgjbres i det mindste 6 Uger forend

Valget finder Sted. — 21) Dersom Nogen maatte finde,

enten at der i de efter § 20 til almindeligt Eftersyn

udlagte Valglister er optaget Nogen som Valgberettiget
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eller Valgbar, der ikke har alle de dertil fornbdne Egen- 4843.

skaber, eller at i samme Nogen er forbigaaet, som be- 8 - Marts,

sidder disse Egenskaber, saa har han derom at frem-

sætte sine Erindringer og de Grunde, hvorpaa han

stbtter samme, for Valgdirecteuren. Hvad i Særdeles-

hed det sidst anforte Tilfælde angaaer, da bor sligt

Andragende være indgivet inden 14 Dage efter at det

i § 20 Foreskrevne er udfort. Ellers kunne de gjorte

Erindringer ikke komme i Betragtning ved det fore-

staaende Valg. Efter Udlobet af fornævnte 4 4 Dage

har Valgdirecteuren at beramme en Dag, hvorpaa de

indkomne Erindringer imod Valglisterne kunne proves

og afgjores. — 22) De indgivne Erindringer blive at

behandle og paakjende af Valgdirecteuren i Forening

med de bvrige Medlemmer af Valgbestyrelsen i et Mode,

hvortil saavel de, der have fremfort Erindringer imod

Valglisterne, som de, hvilke disse Erindringer vedkomme,

bor kaldes, og efter at nbiagtig Oplysning paa den

hurtigste og simpleste Maade er indhentet, afsiges mo-

tiveret Kjendelse angaaende deslige Besværinger. Saavel

Kjendelsen som den forudgaaede Forhandling bor til-

fbres Protokollen, der fores af Formanden og under-

skrives af Bestyrelsens samtlige Medlemmer. — 23) Efter

at de saaledes fremkomne Besværinger ere paakjendte,

eNer naar Fortegnelserne have været udlagte i U Dage,

uden at nogen saadan Besværing er fremkommen, bbr
de, forsynede med de Berigtigelser, som ifblge Kjen-

delserne maatte have fundet Sted, fremdeles være hen-

lagte til almindeligt Eftersyn for alle Vedkommende,
saaledes som i § 20 er bestemt. Saa bbr og, hvor

Omstændighederne tilstede det, Listerne trykkes, og et

trykt Exemplar snarest muligt tilstilles enhver Valgbe-
rettiget; ligeledes bbr en Fortegnelse over de Valgbare
tilstilles de bvrige Valgdirecteurer i Amtet, for at kunne
være til Efterretning, naar der i noget Distrikt stemmes
paa en Mand, hvis til Valgbarhed qvalificerende Eien-
dom findes i et andet Valgdistrikt i Amtet. - 24) Valg-
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1843. directeuren berammer derpaa el Valgmode, og kundgjbr,

8. Marts, i det mindste 44 Dage forud, Tiden og Stedet paa den
-^"*v~^"

i § 20 bestemte Maade. Ibvrigt bor Valgmoderne saa-

vidt muligt finde Sted, og Valgene overalt være fuld-

byrdede i Lbbet af September Maaned i det Aar, der

gaaer næst forud det, i hvilket Althingsmændene skulle

sammentræde. — 25) Paa de efter den næstforegaaende

§ berammede Valgdage ere Valgdirecteuren og hans

Medhjælpere pligtige at mode. Foruden de Valgberet-

tigede have og Andre Adgang til at overvære Valg-

handlingen, forsaavidt det kan skee, uden at være de

Valgberettigede til Hinder ved Udbvelsen af deres Valg-

ret. Efter at Valgdirecteuren, hvis Instrux, der vil inde-

holde en kort Fremsættelse af Vælgernes Rettigheder

og Pligter, bliver at forelæse, har anviist de bvrige Til-

forordnede deres Pladser, begynder han med at gjbre

Forsamlingen opmærksom paa Handlingens Vigtighed,

og sorger ibvrigt for, at den i alle Maader foretages

med tilbbrlig Orden og efter de foreskrevne Regler. —
26) Dersom Nogen endnu maatte have Indsigelse at

fremsætte mod Nogen, som han finder urigtigen optaget

paa Valglisten, bliver saadan Indsigelse at modtage,

og, efter at de Oplysninger, som der paa Stedet kunne

erholdes, ere indhentede, at afgjbre ved Valgbestyrel-

sens Kjendelse (cfr. § 22). — 27) Hver Gang Nogen

fremtræder for at give Stemme, have de af Valgdirec-

teuren tiltagne Medhjælpere lydeligen at nævne hans

Navn, hvorhos de bbr give alle de Oplysninger, som

efter Omstændighederne maatte være fornbdne, og

hvortil de ere istand. — 28) Over Alt, hvad der fore-

gaaer ved Valgmbdel, holdes en Forhandlings-Protokol,

som fbres af Formanden. Dog indfbres deri ikke selve

de enkelte Stemmer, som Enhver afgiver, men derover

fbres tvende særlige Protokoller. Den ene af disse skal

indeholde Fortegnelse over alle til Dislriktet hbrende

Valgberettigede, saaledes at ved enhver Vælgers Navn

de Personers Navne kunne anfdres, hvorpaa han giver
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Stemmer. Den anden bor derimod indrettes saaledes, 1843.

at alle de Stemmer, som falde paa en valgbar Person, 8. Marts,

anfdres ved hans Navn. De Protokoller, som fores

over Valgforrelningerne, authoriseres af Amtmanden.

—

29) Forst afgive Bestyrelsens Medlemmer deres Stemmer,

forsaavidt de ere stemmeberettigede. Derpaa bliver en-

hver Valgberettiget at fremkalde til Stemmegivning, efter

en af Formanden bestemt Orden, grundet paa en fast og

forud bekjendtgjort Hegel. Dersom en Vælger ikke er

tilstede, naar han efter sin Orden opraabes, saa maa

af den Aarsag ingen Standsning skee i Valghandlingen,

men ved Slutningen blive de, som ikke have indstillet

sig efter det fdrste Paaraab, paany at paaraabe, og de,

som da ikke melde sig, maae tilskrive sig selv, at de

ikke kunne komme til at afgive Stemme. — 30) Enhver

Stemmegivende nævner 2 valgbare Personer og tilfoier,

hvad der ellers behoves til at kjendeliggjore disse Per-

soner. 1 Særdeleshed bor han, hvor han stemmer paa

Nogen, der horer hjemme i el andet Valgdistrikt i Amtet,

opgive dette, for at det paa vedkommende Fortegnelse

kan eftersees, om den Navngivne virkelig er valgbar,

°g at saaledes den paa ham givne Stemme kan an-

tages. De afgivne Stemmer blive at indfbre i de i § 28

nævnte Protokoller, paa den der fastsatte Maade. Disse

Protokoller jevnfores strax efter enhver Stemmes Til-

forsel, og det Tilfdrte oplæses tydeligt, hvorpaa den

Stemmegivende træder tilbage. — 31) Skulde Nogen
va*lge paa et Individ, som ikke er valgbar, har Valg-

bestyrelsen at meddele ham fornoden Oplysning, og

tilkjendegive ham, at han kan gjbre et andet Valg.

Herfor skal han dog ikke strax bestemme sig, men han
bliver for Tiden at entledige, for at han kan overlægge,
hvem han vil give sin Slemme, og bliver han da atter

at fremkalde, naar den dvrige Stemmegivning for den
Dag er tilendebragt. — 32) Dersom Nogen maatte have
Noget at bemærke ved den Fremgangsmaade, der bruges
under Valghandlingen, saa staaer del til ham, inden
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4843. Resultatet af Stemmegivningen er uddraget, atfremfore

8. Marts, sine Indsigelser og de Grunde, hvorpaa de slotte sig.

~ Valgbestyrelsen har derpaa, efter at Gjenstanden be-

hbrigen er forhandlet og oplyst, at paakjende Indsigel-

sernes Gyldighed og korteligen anfbre sine Grunde.

Alt det saaledes Passerede tages til Protokollen. —
33) Efter at Stemmegivningen er tilendebragt, jevn-

fbres Protokollerne paany og oplæses tydeligt, og, om
' nogen Féiltagelse maatte være indloben, berigtiges den

ved en ny Tilforsel. Dette bliver, forsaavidt Afstem-

ningen maatte være at afholde i flere Sessioner efter

hinanden, at foretage hver Gang en Session sluttes.

Endeligen bliver, naar den hele Valghandling er til-

ende, Stemmerne for hver af de forskjellige Personer,

paa hvilke Valg er faldet, at optælle, og Resultatet deraf

at uddrage og kundgjbre. — 34) Den, der haver flest

Stemmer for sig, erklæres for udvalgt Althingsmand,

og den, som næst efter ham har faaet flest Stemmer,

for Suppleant. Have Flere af dem, hvorom der i denne

Henseende kunde være Sporgsmaal, ligemange Stemmer,

bliver det ved Lodtrækning at bestemme, hvo af dem

der skal foretrækkes. En af Medhjælperne indretter

det Fornbdne for Lodtrækningen, og saafremt den,

for hvem Lod skal trækkes, er fraværende, opfor-

drer Valgdirecteuren en Anden af de tilstedeværende

Vælgere til at trække i den Fraværendes Sted. Pro-

tokollerne blive derpaa at underskrive af Valgbestyrel-

sens samtlige Medlemmer. — 35) Forsaavidt Skaptefells

Syssel, i Overeensstemmelse med den i § 45 dertil

givne Tilladelse, adskilles i to Valgafdelinger, bor Valg-

directeuren, efter at Valgene igjennem begge ere til-

endebragte, snarest muligt beramme en Dag til Valgets

endelige Afgjbrelse. Ved dette Mbde bliver Stemme-

givningen for begge Afdelinger at sammenholde, og

det fælleds Resultat at uddrage, ligesom det og bor

oplæses og protokolleres. Ved denne Handling bor,
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saavidt muligt, Medlemmer af Valgbestyrelserne for begge 1843.

Afdelinger være tilstede, og Formanden fore Protokol 8. Marts

over Forhandlingerne, der underskrives af alle tilstede-

værende Medlemmer af Valgbestyrelsen. Om dette

Valgmode bbr skee offentlig Kundgjdrelse, for at de,

der ellers maatte onske det, derved kunne indfinde

sig. — 36) De foregaaede Valg kundgjbres i Distriktet

paa samme Maade som Berammelsen af Valgmodet,

ligesom og derom bor skee Indberetning til Amtet og

derfra igjen til Vort Danske Cancellie. Desuden blive

Protokollerne til Amtet at indsende. — 37) Vi ville have

Stiftamtmanden over Island bemyndiget til at meddele

Embedsmænd, der, i Overeensstemmelse med Anord-

ningen 28. Mai 1831 § 2, ikke uden Vor allerhbieste

Resolution kunne antage de paa dem faldne Valg, Til-

ladelse til at modtage samme, hvorom han dog snarest

muligt til Os har at cjore allerund. Indberetning. —
38) For Valglisternes vedvarende Vedligeholdelse bliver

der at sdrge af Valgdirecteurerne. Til den Ende bor

der i Lobet af hvert Aars Juni Maaned gives dem den

fornodne Underretning af Sognepræsterne og Repstyrerne.

Valgdirecleurerne skulle desuden selv benytte de Op-

lysninger, som de ved forefaldende Leiligheder erholde,

til efterhaanden ai gjdre de fornodne Vedtegninger i

Valglisterne, og derhos een Gang om Aaret i Juni Maa-

ned gjennemgaae dem i Forening med vedkommende
Præst og Repslyrer. Idvrigt har Enhver, der ved Eien-

doms Erhvervelse, ved Opnaaelse af den Alder, som
udfordres efter §§ 4 og 5, eller ved anden indtræffende

Begivenhed bliver berettiget til at indlemmes blandt de

Valgberetligede eller de Valgbare, selv at iagttage sitTarv,

°g til den Ende melde sig hos Vedkommende og legi-

timere sin Hjemmel til slig Indlemmelse. Amtmændene
have, saavidt muligt, een Gang aarligt at forvisse sig

om
'

at denne Vor Anordnings Forskrifter i foranfdrte

Henseende ere opfyldte. Men naar nye Valg skulle
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1843. foretages, blive desuden Fortegnelserne omhyggeligt at

8. Marts, gjennemgaae af alle Vedkommende og at udlægge til

_r—
"^""offentligt Eftersyn paa den oven i § 20 foreskrevne Maade,

ligesom nye Fortegnelser blive at forfatte og derved i

Eet og Alt at forholde efter de oven foreskrevne Regler

med de Modificationer, som umiddelbart flyde deraf,

at der allerede haves Valglister, som alene kunne be-

hbve en eller anden Berigtigelse. — 39) Naar Althinget

forste Gang skal holdes, ville Vi sammenkalde det ved

et Patent, hvori Dagen, da Althinget skal aabnes, vil

blive bestemt. Siden skal Stiftamtmanden være be-

myndiget til hvert andet Aar at indkalde Althings-

mændene til en Forsamling, der skal aabnes den forste

Sognedag i Juli Maaned, og vedvarer i 4 Uger, med

mindre Vi paa Grund af Omstændighederne skulde

finde Anledning til i disse Henseender at gjbre nogen

"Forandring. — 40) Indtil videre bliver Althinget at holde

i Reikjavig. Der vil til den Ende sammesteds blive

anviist det en Bygning, hvori der, foruden Forsamlings-

værelse med tilstrækkelig Plads for samtlige Althings-

mænd og Vor Gommissarius, vil 'findes den fornbdne

Leilighed til Gomptoir og til Opbevaring for Protokol-

lerne og Akterne. De nærmere Foranstaltninger, som

maatte være fornbdne, blive at træffe af Vor Commis-

sarius i Forbindelse med Allhingets Præsident. —
41) Forend Althinget samles, ville Vi udnævne en Gom-

missarius, gjennem hvem alle Forhandlinger mellem Os

og Althinget skulle skee. Og ville Vi derhos tilforordne

Vor Commissarius en anden Embedsmand, der, naar

han har Forfald, kan indtræde i hans Sted, . og ellers

paa hans Begjæri
(
ng være tilstede i Forsamlingen, for

at være ham behjælpelig i Uddvelsen af hans Function.

— 42) Paa deri derlil bestemte Dag bliver, efter at

forst offentlig Gudsljeneste er holdt, Althinget at aabne

af Vor Commissarius. — 43) De Lovudkast, der blive

at forelægge Althinget, saavel som de Moliver, hvoraf

disse ledsages, og hvad Vor Commissarius ellers efter
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Vor Befaling maatle have at meddele, blive at afgive 1843.

skriftlig saavel i det danske som i det islandske Sprog. 8. Marts.

Under Forhandlingerne skal det være Vor Commissarius,

saafremt han ikke troer at være det islandske Sprog

fuldkommen mægtig, tilladt at udtrykke sig paa Dansk,

og det skal da være den ham tilforordnede Embeds-

mands Sag, at forklare Althinget Indholdet af hans Fore-

drag paa Islandsk. Saavel de danske Foredrag, som

den islandske Oversættelse, bliver at optage i Proto-

kollen, lovrigt skulle alle Forhandlinger paa Althinget

foregaae i det islandske Sprog, i hvilket Sprog Proto-

kollerne ogsaa skulle fores. Saa skulle og alle Betænk-

ninger til Os affattes i det islandske Sprog, dog at der

med samme folger en af Althinget vedtagen og af sam-

mes Præsident verificeret dansk Oversættelse; ligesom

der ogsaa af Forsamlingsprotokollerne bliver at indsende

en af Althingets Præsident og Sekretairer verificeret

dansk Oversættelse til Vort danske Cancellie. — 44) Vor

Commissarius bivaaner, uden dog at have nogen Stemme-

ret, alle Althingets Sessioner og tager Ordet, saa tidt

han finder det for godt; dog er han ikke tilstede ved

Stemmegivningen, naar denne finder Sted efter forme-

lig Forhandling (§ 74), eller ved Provelsen af de ud-

arbejdede Betænkninger eller andre Udfærdigelser (§ 76).

Han meddeler Thinget Vore Proposilioner, og giver det

de i saa Henseende fornodne Oplysninger, saavel idet

han forelægger det hine Propositioner, som og siden,

naar yderligere Oplysninger under Forhandlingernes

Lob maatte gjbres fornodne. Han modtager Thingets

Erklæringer og Betænkninger, saavel som de Forestil-

linger, Ansbgninger og Besværinger, som det maatte

ville indgive, Alt for at befordre disse Andragender til

Os. Alle Meddelelser imellem Regjeringen og Althinget

skee saaledes gjennem Vor Commissarius, og Thinget

har ikke, med Hensyn til nogen af de til dens Virksom-

hed henhbrende Gjenstande, at forhandle med Andre

end ham. — 45) Ingen kan befuldmægtige nogen Anden

31*
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1843. til at made eller stemme for sig paa Althinget. —
8. Marts. 46) Enhver Allhingsmand har i det Seneste at indfinde

—r- sig Dagen f5rend Thinget aabnes, og derpaa at melde

sig for Vor Commissarius, samt at fremlægge den ham

efter § \% givne Meddelelse om det paa ham faldne

Valg. Er nogen Allhingsmand forhindret i at mtide,

melder han dette for Vor Commissarius, der, hvis For-

faldet ei kan ventes hævet inden en Uge fra Althingets

Aabning, indkalder den Suppleant, som det tilfalder at

træde i hans Plads. Den saaledes indkaldte Suppleant

vedbliver i dette, som i ethvert Tilfælde, hvori han

indkaldes, sin Function den hele Tid, Althinget for den

Gang er samlet. Skulde inden den Tid Suppleanten

af en eller anden Aarsag afgaae, kan hiin Allhingsmand

derimod atter indkaldes, forudsat at der ikke længer

er nogen Hindring iveien for hans Mbde. — 47) Saa-

snart Althinget er aabnet, opfordrer Vor Commissarius

Enhver, der maatte have Noget al erindre imod de af

vedkommende Valgbestyrelse antagne Valg, til at frem-

komme med sine Indsigelser, hvad enten disse gaae

ud paa, at den Valgte ikke har de til Valgbarhed for-

nødne Egenskaber, eller paa, at et lovligt Valg paa en

Anden urettelig er forkastet. Vor Commissarius har

ligeledes at forelægge Thinget de Indvendinger, som

han selv maatte have mod et Valgs Gyldighed. De

saaledes fremkomne Indvendinger blive af Commis-

sarius at sætte under Thingels Overveielse, og et af

ham dertil udnævnt Medlem forer Protokol over Alt,

hvad der i saa Henseende forefalder. Naar Forhand-

lingerne over en Indsigelse af foranfcirte Slags ere

bragte til Ende, bringer Commissarius denne Gjenstand

til Afstemning, og, dersom mere end den halve Deel

af de Slemmegivende erklærer sig for Valgets Ugyldig-

hed, bliver det at ophæve; men i modsat Tilfælde

bliver det ved Magt. Naar paa forommeldle Maade de

Indsigelser ere afgjorte, som ere fremkomne i Anled-

ning af ovenmeldle Opfordring, kan ingen videre Ind
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vending gjores mod et Valgs Gyldighed. — 48) Naar 1843.

saaledes de Indsigelser, som maatte gjores mod Valgene, 8. Marts,

ere afgjorte, opfordrer Vor Commissarius den ældste

Althingsmand til at foranstalte en Præsident valgt blandt

Thingets Medlemmer. Delte Valg skeer ved Stemme-

sedler. Hvert af Medlemmerne tegner paa en Seddel

dens Navn, han onsker valgt. Efter at samtlige Stemme-

sedler ere overleverede til bemeldte ældste Medlem,

udnævner denne To nf Thinget til at optegne Stemme-

sedlernes Indhold paa den Enhver af dem til den Ende

meddelte alphabetiske Liste over samtlige Medlemmer.

Derpaa aabner han Stemmesedlerne og oplæser de

derpaa anforte Navne, hvornæst bemeldte to Medlem-

mer vedtegne ved ethvert Medlems Navn paa bemeldte

Liste de ham givne Stemmer. Disse Lister blive der-

paa jevnftfrte indbyrdes og med de henlagte Stemme-

sedler, og de muligen indlobne Feiltagelser berigtigede.

Den, som efter Stemmernes Optælling findes at have

de fleste Stemmer, og tillige ikke mindre end Va af

alle afgivne Stemmer, erklæres da af fornævnte

ældste Medlem for Præsident i Forsamlingen, og ind-

tager derpaa den for ham bestemte Plads. Hvis Ingen

skulde erholde et saa stort Antal Slemmer, bliver der

at foretage en ny Afstemning, aldeles efter de foran

foreskrevne Regler; men, hvis heller ikke derved

Va af samtlige Slemmer falder paa samme Medlem,

bliver der atter at stemme, men kun mellem de tre,

som ved den anden Afstemning have erholdt flere

Stemmer end Nogen af de Ovrige. Hvis der er lige

Stemmer for flere Medlemmer, der hver for sig have

V3 af alle Stemmer, bliver det ved en ny Afstemning

efter Stemmeflerhed at afgjore, hvo af dem der skal

være Præsident, og hvis da atter Flere faae lige Stem-

mer, skal den Ældste have Fortrin. Paa lignende Maade
bliver der og at forholde i det Tilfælde, at det, i Over-

eensstemmolse med det Foranforte, behøver nærmere
Afgjorelse, hvo der, som de tre, der have flest Stem-
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4843. mer for sig, skulle sætles paa det endelige Valg. —
8. Marts. 49) Det er Præsidentens Sag at styre Forretningernes

Gang paa Thinget, og det uagtet Vor Commissarius er

tilstede. Han har at sbrge for, at Sager, der ei ved-

komme Forsamlingen, henvises til deres rette Sted

(§ 77). Det er ham overladt, hvorvidt han vil tage

Deel i Forhandlingerne over Propositionerne, men han

haver ikke at afgive Stemme, hvor Stemmegivning efter

foregaaende formelig Forhandling finder Sted (§ 74).

Alt, hvad Nogen har at foredrage, henvendes til ham.

Naar en Sag er behbrig droftet, fremsætter han de

Sporgsmaal, hvorover der skal stemmes. Han bestem-

mer og overhovedet Alt, hvad der horer til god Ordens

Vedligeholdelse paa Thinget. Han fastsætter, i hvad

Orden Sagerne skulle foretages, og har at paaminde

de Medlemmer, som maatte afvige derfra eller ibvrigt

tilsidesætte den behbrige Orden paa Thinget. Især har

han at sbrge for, at Thingets Overveielser og Arbeider

snarest muligt befordres, og at Samme forst og frem-

mest henvendes paa de af Os fremsatte Propositioner,

der stedse bor gaae forud for de Sager, som fra Med-

lemmernes Side gjennem Præsidenten bringes til Om-

handling. Dersom Vor Commissarius har Noget at be-

mærke i Henseende til enkelte Sagers Fremme, haver

Præsidenten dertil at tage behbrigt Hensyn. — 50) Saa-

snart Præsidenten har liltraadt sin Post, foranstalter

han en Vicepræsident udvalgt, hvormed forholdes al-

deles efter de for Præsidentvalget foreskrevne Regler. —
51) Vicepræsidenten træder, i Præsidentens Forfald,

i alle Henseender i hans Sted; men udenfor dette Til-

fælde haver han kun de samme Rettigheder og Pligter

som et andet Medlem, og tager lige med et saadant

Deel i Forhandlingerne og Afstemningen. — 52) End-

videre foranstalter Præsidenten 2 Sekretairer valgte.

Ethvert Medlem optegner paa en Stemmeseddel Navnene

paa begge de Medlemmer, som han bnsker valgte til

disse Poster. Ibvrigt forholdes ganske efter de for Præ-
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sidentvalget foreskrevne Regler. Sekretairene indlage 1843.

derpaa de for dem bestemte Pladser, som anvises dem 8. Marts,

af Præsidenten. — 53) Sekretairene fore Journal over "
^

de indkomne Sager, saavel som Protokol over Forhand-

lingerne paa Thinget og disses Resultat. Ved hver

Sessions Regyndelse forelæses Protokollen for den for-

rige Session af den Sekrelair, der har fort samme, og,

naar Intet derved findes at erindre, underskrives den

af Præsidenten og begge Sekretairene. Sekretairene,

som iovrigt kunne tage Deel i Forhandlingerne og Af-

stemningen, have og i Almindelighed paa Thingets Vegne

at forfatte alle Betænkninger og andre skriftlige Udar-

beidelser, dog med de Undtagelser og under de nær-

mere Betingelser, som indeholdes i det Folgende (§ 76).

Sekretairene kunne med Præsidentens Samtykke ind-

byrdes fordele Arbeiderne imellem hinanden, men i alt

Fald har Præsidenten at bestemme det Fornodne. Vor

Commissarius skal ogsaa være bemyndiget til, saafremfc

det ansees fornødent, imod passende Godtgjorelse, at

antage Medhjælpere for Sekretairene. Til at fore Co*

pibogen og besCrge Afskrivningen kan Præsidenten

antage paalidelige Mænd udenfor selve Thinget, hvilke

derfor nyde en passende Betaling. — 54) Saavel Præ-

sidentens som Vicepræsidentens og Sekretairenes Valg

gjelder for den Tid, hvori det Thing, hvorved han er
j

udnævnt, vedvarer. Ingen kan vægre sig for at mod-

tage saadant Valg uden Thingets Samtykke. — 55) Lige-
/

som det i Overeensstemmelse med § 47 er Thingets

Sag at paakjende de Indsigelser, som der gjores mod

Gyldigheden af en Althingsmands Valg, saaledes haver

det og ved Stemmegivning at afgjttre den Paastand,

som maatte fremkomme om, at Nogen af de Valgte

siden er ophort at have de Egenskaber, som udfordres

til at være Medlem af Althinget (§ 5), uden at han

selv godvilligen vil opgive sin Post. Ogsaa i dette Til-

fælde er en Flerhed af Stemmer fornoden, for at han

skal være pligtig at fratræde. Dog bliver herved at

i
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1843. iagttage, at den, som engang lovlig er valgt, ikke, fordi

8. Marts, han for nogen Tid ophSrer at besidde en saadan Eien-
""^^^

dom, som til dette Valg var fornoden, derved taber

sin Ret til at indtræde i Forsamlingen, naar han kun

inden et Aars Udlob erhverver en anden Eiendom af

foranfdrte Beskaffenhed. Dog, dersom han paa den

Tid, Althinget skal sammentræde, ikke er i Besiddelse

af saadan Eiendom, bliver han for den Gang at forbi-

gaae, uagtet hiint Aar endnu eierudlobet. — 56) Naar

af foranforle eller anden Aarsag en af Althingsmændene

udgaaer, har Vor Commissarius saavidt muligt at sorge

for, at vedkommende Suppleant indkaldes. — 57) Al-
*

thinget kan og afgive Bestemmelse om Berigtigelse af

Valglisterne, dog kun til Regel for tilkommende Valg,

da de engang foregaaede Valg ikke kunne tabe deres

Gyldighed, fordi det maatte befindes, at Valgret eller

Valgbarhed urettelig er tillagt eller belaget En og An-

den. — 58) Er nogen Althingsmand ved gyldig Aarsag

hindret i at m'6åe i en eller anden Forsamling haver

han at anmelde Saadant for Præsidenten, som derom

underretter Althinget. Forhindres Nogen for længere

Tid, ved Sygdom eller andet uomgængeligt Forfald,

haver Præsidenten at gjore Anmeldelse for Vor Com-

missarius, som har at indkalde Suppleanten, saafremt

Omstændighederne tillade, at en Saadan endnu kan

deellage i Forsamlingerne (§ 46). — 59) Enhver Al-

thingsmand kan, under Iagttagelse af den foreskrevne

Orden, gjore Forslag paa Thinget, saa og bringe For-

andringer og Tilsætninger (il de gjorte Propositioner i

Forslag, ligesom han og er befoiel til at tale over alle

Gjenstande, som paa behorig Maade ere bragte under

Omhandling. Da han i denne sin Virksomhed alene

haver at rette sig efter sin samvittighedsfulde Overbe-

visning om, hvad der kan fremme det almindelige Vel,

saa kan han ikke lade sig binde ved nogen Instrux af

Vælgerne. Dog kunne Valgdistriktets Beboere forlange,



For. ang. Althingets Indretning. 489

at han skal forelægge de Ansogninger og Besværinger, 1843.

som de maalte bnske at bringe for Althinget, og under- 8. Marts,

støtte disse, forsaavidt del stemmer med hans Over-

beviisning. — 60) Ethvert Medlem er pligtigt at under-

kaste sig Præsidentens Kjendelse angaaende Tilside-

sættelsen af den fornodne Orden (§ 49), og kan gjore

Præsidenten opmærksom, naar han finder, at denne

Orden af Andre er tilsidesat. — 61) Ingen Beslutning

maa tages af Thinget, naar ikke i det mindste 8U af

sammes Medlemmer ere tilstede. I Sager, der hcJre

under dets egen Afgjorelse, gjcJr Stemmeflerhed altid

Udslag, og dersom der er ligemange Stemmer for tvende

modsatte Meninger, maa i Almindelighed den Motion,

som er sat under Sporgsmaal, bortfalde (§§ 47, 55, 63,

70, 77). Dog finder Undtagelse fra denne almindelige

Bestemmelse Sted i Henseende til de Thinget tilkom-

mende Valg, hvorfor Reglen indeholdes i §§ 48, 50, 52

og 65. Hvad de Gjenstande angaaer, som Vi have

ladet Althinget forelægge til Overveielse, agtes og det

for dets Mening, hvorfor Flerheden af de stemmegivende

Medlemmer have erklæret sig ; men i Tilfælde af Stemme-

lighed blive begge de modsatte Meninger Os at fore-

drage, ligesom det og, hvor Stemmeflerhed i en Sag,

der horer under Vor allerhoieste Afgjorelse, finder Sted,

altid staaer Minoriteten frit for at forlange, at dens af-

vigende Mening, tilligemed de Grunde, hvorpaa den er

kysgel, fremsættes i den Betænkning, der til Os skal

afgives. Over en af et Medlem gjort Proposition bliver

ingen Betænkning til Os at afgive, naar ikke mere end

den halve Deel af de afgivne Stemmer er til dens For-

deel. — 62) Dersom et Medlem agter at sætte en eller

anden Gjenstand under Overveielse, har han derom at

henvende sig til Præsidenten med skriftligt Andragende,

som altid bør indeholde et bestemt Forslag. Præsi--

denten har derpaa at meddele Vor Commissarius eu

Afskrift, og til samme Tid, ved Opslag paa en dertil
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4 843. indrettet Tavle, at kundgjbre Indholdet for Althinget

8. Marts, samt at bestemme Tiden, hvorpaa det af Proponenten
—^"""^

nærmere skal foredrages af Thinget. — 63) Hvis Thinget

finder, at Forslaget egner sig til at komme i Betragt-

ning, nedsættes en Comilée til dets nærmere Provelse;

men, dersom de fleste Stemmer ere imod, at det saa-

ledes tages i Betragtning, kan det ikke oftere foredrages

for det daværende Allhing. — 64) De af Os, Althinget

gjennem Vor Commissarius forelagte, Propositioner blive

ligeledes forend den Dag, nogen Beslutning desan-

gaaende tages paa Thinget, at kundgjbre for samme

paa den i § 62 bestemte Maade. Dersom i det Mbde,

hvori Vor Commissarius fremlægger Proposilionen, Ingen

af Thinget forlanger en Comilée nedsat, saa har Thinget

i det næste Mode at stemme angaaende om Proposi-

tionen, uden en Comitées Nedsættelse, skal anbefales

til Udforelse. — 65) Enhver Comilée, der nedsættes

til at bearbeide nogen Sag, for derved at forberede

dens Forhandling paa selve Althinget, bor bestaae af

i det mindsle 3 Medlemmer, som Thinget dertil ud-

nævner. Delte skeer paa den Maade, at hvert Medlem

overrækker Præsidenten, en Seddel, hvorpaa saa mange

af Althingsmændenes Navne ere opskrevne, som der

skulle udnævnes Comitéemedlemmer, og de, som

dertil faae flere Stemmer, end nogen Anden, ansees

valgte til at indtræde i Comitéen. lovrigt forholdes

der efter de samme Regler, som i §§ 48, 50 og 52

ere foreskrevne, og navnligen skal den hbiere Alder

gjbre Udslaget i Tilfælde af Stemmelighed. Præsidenten

kan dog, som Fblge af § 49, ei udnævnes til Medlem

af nogen Comitée. Comitéens Medlemmer udvælge

selv den af dem, der som Formand skal fore Direc-

toriet under Forhandlingerne, og ligeledes den, der skal

v . foredrage Sagen for Althinget. lovrigt forene Medlem-

merne sig om Arbeidets Fordeling. Comitéen kan og

andrage for Thinget paa, at et eller andet Medlem end-

videre tilforordnes samme. — 66) Det staaer Vor Com-
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missarius frit for, naar og saa ofte han finder for 1843.

godt, mundtlig eller skriftlig at gjbre de Meddelelser 8. Marts,

til Thingets Comitéer, som han anseer fornodne. Han^
-*^^*""

bivaaner derimod ikke iovrigt de Forhandlinger, som

finde Sted udi disse Comitéer, uden naar ban af dem

dertil indbydes. — 67) Comitéernes Moder bbr be-

rammes saaledes, at de ei blive til Hinder for, at Med-

lemmerne indfinde sig i selve Althingets Forhandlinger.

Intet Medlem bbr blive borte fra Comitéens Forsam-

linger, uden at anmelde sit Forfald for Formanden. —
68) Sagerne bor i Comitéerne fremmes med muligste

Hurtighed. Enhver der udarbeidet Betænkning og Ind-

stilling bliver at forelæse i et Comitéembde og, efter

at være bifaldet eller berigtiget, at underskrive af samt-

lige Medlemmer. Ere de ikke enige, saa have de, der

afvige fra Flerhedens Mening, enten at indfbre deres

afvigende Mening i selve Comitéens Beretning, eller

vedlægge en særlig Betænkning med Indstilling, og i

Henhold dertil underskrive selve Comitéens Beretning.

Denne bliver derpaa tilligemed de dissentierende Vota,

som maatte være vedfbiede, at tilstille Præsidenten,

som haver at sbrge for, at samme henlægges til Efter-

syn for Thingets Medlemmer i en Tid af i det mindste

3 Dage, inden Sagen efter Præsidentens Bestemmelse

foretages paa Thinget. — 69) Paa den efter § 68 be-

stemte Dag oplæses Comitéeberetningen, saavel som
de dissentierende Vota, der maatte være afgivne, af

Formanden eller den, som ellers af Comitéen maatte

være udnævnt til Referent. En privat Proposition kan

ikke, uden alle Medlemmernes Samtykke, tages tilbage,

efter at den i den Anledning nedsalte Comitées Be-

tænkning er foredraget. Udenfor det Tilfælde, at Pro-

positionen i Medhold heraf tages tilbage, foranlediger

Præsidenten, umiddelbart efter at Comitéens Mening

er foredraget, at Sagen tages under Medlemmernes

Overvejelse. Formaalet hermed skal dog alene være,

at Medlemmerne nærmere oplyses og oplyse hinanden
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1843. om Sagens Beskaffenhed, uden at der samme Dag maa

8. Marts, tages nogen endelig Beslutning. Derimod kan der,

— hvis Thinget maalte finde, al Sagen inden dens ende-

lige Forhandling paa Allhinget behover yderligere Op-

lysning og Bearbejdelse, slrax tages Beslutning des-

angaaende. Under bemeldte forelobige Forhandling

kan hvert Medlem gjentagende Gange tage Ordet, be-

gjære Oplysninger af Comitéens Referent, eller af Vor

Commissarius, eller af den, som har fremsat Forslagel,

saa og bringe Forandringer eller Tillæg i Forslag, hvilke

da ligeledes komme under Thingets Overveielse. Det

Medlem, som ved denne eller anden Leilighed vil tage

Ordet, reiser sig op fra sil Sæde, og, hvis Flere saaj

ledes ftnske at tale, bestemmer Præsidenten den Orden,

hvori dette bor skee. — 70) Naar Præsidenten finder,

al Oiemedet med hiin forelobige Overveielse er op-

naaet, haver han, hvis noget Medlem derpaa andrager,

at lade det afgjore ved Stemmegivning, om Sagen paany

skal bearbeides i Comitéen, inden den kommer til

endelig Forhandling og Afstemning, eller om den er

moden til endelig Forhandling. Forsaavidt ikke Flere

end den halve Deel af de stemmegivende Medlemmer

erklære sig for det Sidste, bliver Sagen paany at be-

handle i Comitéen. Men i modsal Fald bestemmer

Præsidenten en Dag, da hiin endelige Forhandling skal

finde Sled, og bliver da dette at anmelde paa en dertil

indrettet Tavle med en noiagtig Betegnelse af Sagen,

hvorhos der maa gives Plads til, at de Medlemmer,

som onske at tale, kunne derpaa vedtegne deres Navne.

— 1\) Den yderligere og endelige Forhandling skal

fornemmelig gaae ud paa, ved tydelig Sammenholdning

og noiere Udvikling af det, som allerede under den

foregaaende Forhandling er fremkommet, at sætte Thinget

fuldkomnere istand til at bedomme Sagen. De, der

have antegnet sig til at tale, have forst Ordet. Intet

Medlem btir under disse endelige Forhandlinger tale

mere end een Gang, med Undtagelse af Referenten,
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der kan have yderligere Oplysninger at give og Bemærk- -1843.

ninger at gjore i Anledning af, hvad der er anfdrt mod 8. Marts,

den af ham fremsatte Betænkning. Foredraget maa, \

~ØT~'^^

Overeensstemmelse med § 49, stedse henvendes til

Præsidenten, og Ingen maa enten tiltale eller navnJigen

anføre en anden Althingsmand eller Vor Commissarius.

— 72) Intet Foredrag, som Nogen vil holde paa Al-

thinget, maa skee ved Oplæsning af skrevne Udarbei-

delser, undtagen forsaavidt enhver Proponent efter § 62

haver at oplæse sin Proposilion og Referenten for en

Comitée efter § 69 dens Betænkning og de dissen-

tierende Vota, som i Comitéen maatte være afgivne,

ligesom foranførte Regel ikke gjelder Præsidenten eller

Vor Commissarius. Ogsaa følger det af sig selv, at hiin

Regel ei kan være til Hinder for den befalede Oplæs-

ning af Protokollen, eller de Udfærdigelser, som skulle

forelægges Thinget til Bedømmelse. — 73) Naar en

Sag behorigen er forhandlet, bringer Præsidenten samme

til Afstemning, og hvis dens Beskaffenhed og Forhand-

lingernes Gang ei tilsteder, at der under Eet stemmes

angaaende den hele Proposition, haver han at sorge

for, at den oploses i flere enkelte Sætninger eller Spbrgs-

maal, saaledes som dens Natur og de foregaaende Dis-

cussioner gjore det fornodent. — 74) Maaden, hvorpaa

Sporgsmaalene skulle fremsættes, kan ikke blive Gjen-

stand for Discussion, dog staaer det ethvert Medlem
frit før, at foreslaae en anden Fatning af de fremsatte

Spbrgsmaal, men Afgjorelsen tilfalder alene Præsidenten,

med mindre han maatte i enkelte Tilfælde finde det

hensigtsmæssigt at overlade samme til Thinget selv. —
75) Afstemningen kan skee ved at reise sig fra sin

Plads, eller ved at blive siddende, eller paa anden af

Præsidenten bestemt Maade
;
men, hvis Stemmeflerhed

e » paa denne Maade kan udbringes, eller naar det af

noget Medlem forlanges, finder en formelig Stemme-
givning Sted med Kugler, der indsamles af Sekretairene,

efter at disse først have nedlagt deres egne Kugler. —
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843. 76) Fra den i § 53 foreskrevne almindelige Regel, at

Marts, de Betænkninger, som i Overeensstemmelse med Slemme-

givningens Resultat blive at udfærdige, bor affattes af

Sekrelairene, finder en Undtagelse Sted for det Til-

fælde, at Sagen forud har været behandlet af en Go-

mitée, hvis Mening i det Væsentlige har fundet Thingets

Bifald. Saa staaer det icJvrigt Thinget frit for, efter

Omstændighederne, at udnævne enkelte Mænd til at

affatte Betænkninger og andre Udarbeidelser paa Thingets

Vegne. Naar Thingets Betænkning i en af en Gomitée

behandlet Sag ei besttrges af denne selv, har vedkom-

mende Sekretair eller hvo, som ellers dertil er udnævnt,

desangaaende at conferere med Comitéens Medlem-

mer. Alle foranforte Udarbeidelser blive at forelægge

Præsidenten, som lader dem oplæse paa Thinget. Naar

Udarbejdelsen er bifaldet af Thinget, eller i Overeens-

stemmelse med dets Beslutning berigtiget, underskrives

den af Præsidenten og af vedkommende Sekretair, eller

hvem ellers Redactionen har været overdraget. Præ-

sidenten afgiver derpaa de til Os stilede Betænkninger

til Vor Gommissarius, for videre at befordres til Os. —
77) Althinget haver ikke at befatte sig med Enkeltes

Ansøgninger og Besværinger, men bor henvise samme

til Os eller til vedkommende Gollegium eller Ovrighed.

Dog, hvis noget Medlem har bestemt Overbeviisning

om Forurettelser, udovede mod enkelte Individer, saa

staaer det til ham at andrage. Sagen for Althinget, og

der fremkomme med de fornodne Beviser, for at Al-

thinget, hvis Stemmeflerhed dertil finder Sagen egnet,

derom kan indkomme med skriftlig Forestilling til Os.

— 78) For at det Væsentlige af hvad der forhandles

ved Althinget kan bringes til offentlig Kundskab, har

Vor Commissarius at stfrge for, at samme saasnart som

muligt kundgjSres i en egen dertil bestemt Tidende.

Til Udarbejdelsen af denne Tidende under Præsidentens

Medvirkning og Tilsyn af Vor Commissarius har Al-

thinget at udnævne 2 af dets Medlemmer. — 79J Med-
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lemmerne af Althinget erholde, efter derover indgiven 1843.

Regning, Diætpenge af 3 Rbd. r. S. daglig, saavel for 8. Marts,

den Tid, som de bebbve til Reisen til og fra Stedet,

hvor Althinget holdes, som for den Tid, de opholde

sig ved samme. Ligeledes erholde de Reiseomkostninger

godtgjorte efter billig Regning. Disse Udgifter udredes

forskudsviis af Jordebogskassen og refunderes bemeldte

Kasse igjen paa den Maade, som Vi, efter derom at

have modtaget Althingets Betænkning, nærmere ville

bestemme. De Udgifter, som Valgene ville foranledige,

skulle derimod, efter de vedkommende Amters deci-

derede Regnskaber, afholdes af Amternes Repartitions-

fond. Icivrigt bliver ingen Porto at betale for den

Correspondance, som fOres af Embedsmændene i An-

ledning af Valgene og Forhandlingerne paa Althinget. —
Saafremt Vi, til Opnaaelse af Vort landsfaderlige Oie-

med med denne Anordning, i Tiden skulde finde nogen

Forandring i samme fornoden, ville Vi dog forst ind-

hente Althingets Betænkning, inden Vi i saa Henseende

tage nogen endelig Beslutning.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjbbenhavn

den 8. Marts 1843.

Indholds-Register.

Om Indretningen af en særlig raadgivende Forsamling under

§ 1.

Om det til Althinget horende Antal Medlemmer . . § 2.

3, 4.

§ 5.

§ 6.

7.

8.

§ 9.

Om Virkningen af at besidde Eiendomme i forskjel-

10.

Om Virkningen af at besidde flere Eiendomme i samme
11.

1



496 For. ang. Althingets Indretning.

4843. Om Valgets Modtagelse § 12.

8. Marts. Om Valgdistrikter § 13.

^'•^^ - Om Valgdirecteurer § 14.

Om Forsamlingen for at foretage Valgene .... § 15.

Om Valgmedhjælpere § 16.

Almindelig Bestemmelse om Fortegnelser over Valg-

berettigede og Valgbare § 17.

Nærmere Bestemmelser angaaende Forfattelsen af Valg-

lister . . . . § 18.

Tilhold til de Valgberettigede og Valgbare om selv at

paasee deres Rettigheder § 19.

Om Fortegnelsernes Offentliggørelse § 20.

Om de mod Fortegnelserne fremkomne Indsigelser . . § 21.

Om Indsigelsernes Paakj endelse § 22.

Om Fortegnelsernes Omdeling § 23.

Om Valgmodets Berammelse . § 24.

Angaaende Valgforsamlingernes Offentlighed .... § 25.

Om Indsigelsers Fremsættelse og Paakjendelse paa

selve Valgdagen § 26.

Den Stemmegivende, som fremtræder, navngives . . § 27.

Om ProtokolftSrelsen ved Valgene § 28.

Angaaende Stemmeordenen § 29.

Angaaende Stemmemaaden § 30.

Om Rettelse af Valg paa Uqvalificerede § 31.

Angaaende Indsigelser mod Fremgangsmaaden ved Valg-

handlingen ; § 32.

Om Stemmernes Optælling og derpaa grundede Resultat § 33.

Om Valgets endelige AfgjOreise § 34.

Om Valgets AfgjBrelse, hvor det skeer gjennem fiere

Afdelinger § 35.

Angaaende Communicationen om Valgene . . . . § 36.

Om Tilladelse for Embedsmænd til at tage Sæde i For-

samlingen § 37.

Om Valglisternes Vedligeholdelse og Supplering . . § 38.

Om Althingets Sammenkaldelse § 39.

Om Stedet, hvor Althinget skal holdes § 40.

Angaaende Udnævnelsen af en kongelig Commissarius § 41.

Om Althingets Aåbning § 42.

Om Sproget, hvori Forhandlingerne skulle fdres . . § 43.

Om den kongelige Commissairs Functioner . . . . § 44.

Om at Ingen kan mOde ved en Befuldmægtiget . . . § 45.



For. ang. Althingets Indretning. 497

Om Suppleanters Indkaldelse formedelst Althingsmænds 1843.

Forfald § 46. 8. Marts

Om Fremsættelsen af Erindringer mod Valgene og Af-

gjcirelsen deraf . . § 47.

Om Præsidentvalget § 48.

Om Præsidentens Forretninger . . . ... . . . . § 49.

Om Valget af Vicepræsident § 50.

Om Vicepræsidentens Forretninger § 51.

Om Valget af Sekretairer § 52.

Om Sekretairernes Forretninger § 58.

Om Tiden, for hvilken Præsidenten og Sekretairerne

fungere § 54.

Om Paakjendelsen af Paastande om, at Althingsmænds

Qvalification til at være Medlemmer af Thinget er

ophor!.
f § 55.

Om Suppleanters Indkaldelse formedelst Althingsmænds

Fraværelse § 56.

Angaaende Althingets Beslutning til Berigtigelsen af

Valglisterne § 57.

Om Althingsmænds Forfald for Mode paa Thinget . . § 58.

Om Althingsmandens Forhold til det Distrikt, der har

valgt ham § 59.

Om Kalden til Orden § 60.

Om Beslutningen efter Stemmetallet § 61.

Om Medlemmernes Andragender for Thinget . . § 62, 63.

Om de kgl. Propositioners foreløbige Behandling . . § 64.

Om Comitéers Nedsættelse § 65.

Om den kgl. Commissairs Adgang til Comitéerne . . § 66.

Om Comitée- Moder § 67.

Om Sagernes Behandling i Comitéerne § 68.

Om den forelbbige Forhandling paa Thinget ... § 69.

Om Afslutningen af den foreløbige Forhandling ... § 70.

Om den endelige Forhandling § 71.

Om Foredragets Form § 72.

Om Sagens Indladelse til Afstemning § 73.

Om Stillingen af Spørgsmaalene til Afstemning ... § 74.

Om Afstemnings -Maaden § 75.

Om Betænkningernes Affattelse § 76.

Om individuelle Ansøgninger og Besværinger . . . § 77.

Om Forhandlingernes Bekjendtgjørelse ved Trykken . § 78.

Om Omkostningerne ved Althinget § 79.

A// ti. 32



498 For. ang. Althingets Indretning.

1843. Tilskipun lim stiptim sérlegrar råbgefandi samkomu

8* Marts, fyrir Island, er å ab nefhast Alling.

Ver Christjån hinn Åttundi &c. G. V., ab l>ar Ver

hofum sannfært Oss um, ab {)eim landsfoburlega tilgångi,

i hverjum umdæmastbndin eru stiptub, meb lilliti til

Vorra kæru og trtiu undirsåta å Islandi einiingis yrbi

ftillnægt meb J>vf m6ti, ab nefnt land fengi råbgefandi

samkomu \itaf fyrir sig, svo hofum Ver, })ann 20. Mai

1840, skipab, ab {)ær til undirbiinings slikrar stiptunar

naubsynlegu ytirveganir skyldu gjc>rast, ab nokkru leyti

å Islandi og ab <5bru leyti i Vorum stjornarråbum. Å

|>essum yfirvegunum og Vorum l J)vi efni gjbrbu allra-

hæstu ålyktunum grundvallabist eitt laga-framvarp, vib-

vikjandi stiptun sérlegrar råbgefandi samkomu fyrir Is-

land, er nefnast skyldi Alling, hvert framvarp Yér hofum

låtib framleggja fyrir Vor tniu umdæmastond fyrir Sjå-

lands, Fjéns og Lélands-Falsturs stipti, svo og Island og

Færeyjar. Eptir ab Ver hofum mebtekib {>essara allra-

undirgefnasta élit, bj6bum og skipum Ver nii sem eptir

fylgir:

1) i stabinn fyrir {)ab, ab J>au Voru landi Islandi vib-

vikjandi målefni, er samkvæmt tilskipuninni af 28. Mai

1831 heyra til umdæmastandanna umsyslunar, hingabtil

hafa verib mebhbndlub af umdæmastondunum fyrir Sjå-

Iands og fleiri stipti, skal nefnt land eplirleibis hafa

sina eigin råbgefandi samkomu, er å ab nefnast Alling.

f>ab starf, er nefnd stond hafa å hendi, i tilliti til J>eirra

Voru landi islandi einiingis vibvikjandi laga og råb-

stafana, å J)annig ab felast {>essari nyju samkomu å

hendur; og frå J)eim tima, er hiin getur byrjab stbrf

sin, å enginn lengur ab hafa sæti i nefndri standa-

samkomu af Islands hålfu. — 2) Hib fslenzka atyfng å

ab samsetjast af 20 mbnnum, er fasteign halda i landinu

og kjésast J>artil å [>ann f J)essari tilskipun fyriskrifaba

måta, nefnilega einum fyrir kaupstabinn Reykjavik og

einum fyrir hverja af landsins 19 s^slum ebur logsagnar-
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umdæmum. Somuleibis viljum Ver tilskilja Oss, eptir

kringumstæbunum, ab nefna allt ab 6 mebal landsins

embæltismanna, 2 andlega og 4 veraldlega, til meblima

oefndrar samkomu. J>eir meblimir, er })annig nefnast

af Oss sjålfum, eiga J>vf starfi ab gegna um eins långan

tima og {>eir meblimir, er kjosast af fasteignar hald-

endum. — 3) Rétlindi lil hluttoku i kosningu alj)ingis-

manna bera einiingis slikum fasteignar haldendum, er

annabhvort eiga j5rb, ab minnsta kosti af 10 hundraba

d^rleika, ellegar mur- ebur timbur-hus i Reykjavik ebur

einhverju abru landsins verzlunarplåzi, sem meb lo*g-

legri virbingu i minnsta lagi hefir verib metib til 1000

rikisbånkadala andvirbis, — ellegar ogsvo })eim, er af

opinberu ebur beneficerubu g6zi halda jtfrb meb lifs-

festu, i minnsta lagi af 20 hundraba d^rleika. Nefnd

virbingargjcirb må, å J)eim tima er kosningargjcJrbin fer

fram, eigi ab vera meir en tveggja åra gdmul. Annars

htytur så hiiseigandi, er 6skar nafn sitt sett i kosninga-

skråna, å sjålfs sins kostnab ab lilvega \>å virbingargjcirb,

er vib }>arf lil ab sanna rétt hans J>artil. J>egar fleiri

en einn halda, i félagi, einhverja fasteign, sem eptir

sinu åsigkomulagi veitir abgång til kosningarréttar, må

kosningin fremjast af J)eim mebal félaganna, hverjum

binir koma ser saman um ab afhenda J>ann rélt, og

sem annars hefir J)å J>artil naubsynlegu eiginlegleika.

Verbi sliku samkomulagi ekki vib komib, må enginn

kosnmgarrétlur fremjast fyrir J)å f sameiginlegu haldi

verandi fasteign. Annars å, til })ess ab kosnfngarréttur

megi heimtast, sii heimild, å hverri hald einhverrar

fasteignar er grundvallab, ab vera alkunn, ebur bygb å

slikum skriflegum skilrikjum, svo sem afsals ebur festu-

bréfum, ab kosningaslj6rnin geti ålitib J>au viss ab vera.

Meb tilliti til J>eirra Oss sjålfum å Islandi tilheyrandi

fasteigna viljum Ver ekki eiga neinn J>att i kosningunum.

— 4) Så, sem kosningarrétt å ab fremja, htytur enn-

fremur ab hafa t>essa personulegu eiginlegleika: 1) ab

hann hafi éflekkab mannorb. Enginn må {>essvegna

m .

'
' — '
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4843. fremja kosnfngarrétt, sem fyrir nokkurn misgjbrnfng er

8. Marts, dæmdur til ab raissa embætti, æru, borgararéttindi,

* ellegar sem annars meb démi er fundinn sekur i nokkrura

eptir almennri meinfng smånarlegum gjornfngi; ei beldur

neinn, sem fyrir nokkurn misgjorm'ng af fyrrumgetinni

tegund hefir sætt opinberri saksékn, ån J)ess ab hafa

verib algjorlega s^knsaka fundinn; — 2) ab hann å

peirri tfb, sem kosnfngin skebur, hafi nåb 25 åra aldri;

— 3) ab så fullkomni myndugleiki, sem honum eptir

hans aldri ber, ekki af neinni annari orsok sé skertur.

Enginn, sem er settur undir annara fjårhald ebur fjår-

gæzlu, ebur hvers bti er tekib lil uppbobs- ebur éskila-

mebferbar, ellegar sem annars sætir nokkurri slfkri sak-

sékn, er eptir Itfgunura sviptir hann umråbum allra

sinna eigna, må, meban j>etta vanråba-åstand varar,

fremja nokkurn kosnfngarrétt. — 5) Til ab mega kj6sast

til atyfngsmanns utheimtist fasteignarhald f sama åsig-

komulagi, og pvi, sem eptir 3. § utheimtist til kosnfnear-

réttar, i hverju tilliti og annars, i einu og dllu, J>ær

somu åkvarbanir gilda, sem innihaldast f fyrgreindum §.

Lfka å sé, er kjésast må, ab hafa alla J)å persénulegu

eiginlegleika, sem eptir 4. § heimtast til kosnfngarrétt-

arins; og {>ar ab auki eiga enn fremur J)essir skilmålar

ab abgætast: 1) ab hann einiingis sé Oss og Vorum

eptirfylgjurum f koniingstigninni meb persénulegri undir-

såtaskyldu håbur. Svovel sérhver pers6nuleg undir-

såtaskylda, sem sérhver tøénustuskylda vib eitthvert

framandi veldi, titilykur fra kjtfrgengni; — 2) ab hann

sé kristinnar triiar; — 3) ab hann }>ann 6. Juni å J)vf

åri, kosnfngin fram fer, hafi i iv'6 år samfleytt og meb

efalausri heimild haldib slfka fasteign, sem utheimtist

til kjQrgengni. J>ab er annars ekki naubsynlegt, ab hann

samfleytt hafi haldib slfka fasteign um fyrr umgetib tfma-

bil, en J>a& er nægilegt, ab hann samfleytt hafi haldib

slfka fasteign, er til kjtirgengni heimtist. Meb tilliti til

}>ess, er meb arfi ebur hjénabandi hefir hlotib nokkra

fasteign, eiga J>au tvo år ab reiknast frå |>eim tfma,
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å hverjum så, fra hverjum fasteignin J>annig er til hans 4843.

komin, bafbi hlolib hana; — 4) ab hann f minnsta lagi 8. Marts,

um full 5 år hafi haft absetu i londum Vorum i Norbur-

ålfu; — 5) ab hann å J)eirri db, sem kosnfogin fram

fer, hafi nåb 30 ara aldri. B^fogetinn i Reykjavik og

syslumennirnir, sem f mebhaldi J>ess er hér eptir (i 1 4. §)

mun åkvarbab verba, stjérna kosningasamkomunum,

hver i sfnu embættis -umdæmi, mega ekki, i J)essu,

kj6sast til aljnngismanna. Så, sem eptir Vorri skikkun

hefir sæti å al{)ingi, må ab sonnu ekki kjésast af fast-

eignar haldendum, en hann missir samt ekki J)å kjftr-

gengni, er annars kynni honum ab bera, hvab einnig

gildir um kosnfngarstj6rnarana. — 6) Fyrir sérhvert

kosm'ngar umdæmi kjåsist einn varajrfngmabur, sem å

ab kallast til al{)ingis, fregar al{)(ngismaburinn hindrast

frå ab koma {)ångab. Somuleibis viljum Ver nefna tvo

vara{)ingmenn, einn af andlegu og einn af veraldlegu

standi, er geti kallazl, |>egar nokkur {>eirra af Oss nefndu

aljringismanna hindrast frå ab mæta. — 7) Al^ingismenn

og varajnngmenn kj6sist ætfb einmidt af^eim, er kosn-

fngarrétt hafa og meb mestum atkvæbafjolda. — 8) Kosn-

ingarnar gilda um 6 år, hver })6, J>egar einhver auka-

kosning fer fram i einu ebur tfbru kosnfngarumdæmi,

vegna ^ess ab aljrfngis sæti er audt, ån {>ess ab vara-

fringmabur sé til, er i t>ab megi setjast, eiga ab reiknast

fra [>eim tfma, å hverjum hin næst undangengna al-

menna kosning fram f6r. J>eir, sem frå vfkja, mega

kjésast å ny. — 9) Så, er kosningarrélt hefir, å ætfb

sjålfur ab kj6sa. — 10) Så, sem i ymsum landsins kosn-

mgar-umdæmum heldur fasteignir f [wi åsigkomulagi,

er utheimtist til kosnfngarréttar, må ])6 einungis nota

sinn kosningarrétt i einu af {>eim umdæmum. Hann å

t>essvegna ab gjora J)ab uppskått, i hverju umdæmi hann

vill eiga {)ått i kosmngunum, ån t>ess i J>vi ti l li ti ab

vera bundinn vib sinn bustab. f>ar å m6t må engum

meinast, åsarat J>eim kosnfngarrétti, er honum ber ein-

hverstabar å Islandi, Ifka ab fremja J>ann, er hann kynni ab
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843. hafa fVoru riki Danmork, ellegar fVoru hertugadæmi Slesvfk

Marts, ebur Voru heriugadæmi Holstein. — 41)Enginnmå, J)6tt

^^""hann f sama kosnfngarumdæmi haldi fleiri fasteignir en

eina, er hver fyrir sig heimila kosningarrétt, }>essvegna

hafa rétt til fleiri kosnfngaratkvæba. J>aråm6t mega ^mis-

legar fasteignir i sama kosnfngarumdæmi, nær hver

[>eirra fyrir sig ekki nægir til atkvæbisréttar, leggjast

saman, til J>ess ab {>eirra samanlagba verf), ebur J>ao

samanlagba jarbarhundrabatal, geti utvegab slik réttindi.

— 42) Så er kosinn verbur til al{)i'ngsmanns ebur vara-

J)fngmanns er skyldur, strax J>egar honum er {>ab tilkynnt,

ab viburkenna J>ab fyrir kosnfngastjérnara, svo og, ef

hann åbur hefir kosinn verib f bBru umdæmi, ellegar

einhverrar sérlegrar åstæbu vegna ekki getur tekife å

méti kosnfngunni, J)å undir eins ab låta |>ab f lj6si.

Annars ællumst Ver til J)ess, ab J>eir ^enn, sem af

tninabartrausti J)eirra mebborgara eru kallabir til sætis

å al})fngi, ekki ån sérlega mikilvægrå orsaka skirrist

vib ab taka a m6ti kosnfngunni. — 13) Sérhver af lands-

ins 4 9 syslum å ab vera eitt kosnfngarumdæmi, og fyrir

hvert af {)essum skal einn fulltrui kj6sast til alj)fngis.

Kaupstaburinn Reykjavik meb J>vi bygbarlagi, er heyrir

til stabarins logsagnar, er somuleibis eitt kosnfngar-

umdæmi, sem nefnir einn al|)fngismann. Kjorgengur

mabur må veljast, ekki einiingis f J)vf umdæmi, f hverju

hann heldur fasteign f {)vf åsigkomulagi, sem 3. og 5. §§

heimta, heldur og f obru umdæmi, er iiggur f sama

amti. — 44) Byf6getinn f Reykjavik og allir syalumenn

eiga, hver sem kosnfngastjérnari f sfnu umdæmi, ab

råbstafa o11u, sem vib J)arf, til undirbiinings kosnfngar-

innar, en meban å henni stendur å hann sjålfur ab gæta

ab ollu {)vf, er heyrir til kosnfnganna loglegu fram-

kvæmdar. J>essir embættismenn skulu, eptir J)eirra

aflagba trunabar- og embætlis-eibi, vera skyldabir til ab

leysa J>eirra kosnfngastj6rnara-skyldur meb ^trustu råb-

vendni af hendi. — 45) Almennt eiga kosnfngarnar ab

fram fara å sameiginlegri samkomu allra |>eirra, er
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kosningarrétt hafa i umdæminu, annabhvort å J>eim J)ing- 1843.

stab, sem næstur er vib mibbik umdæmisins, ebur å 8» Marts,

obrum hentugum stab, hvem amlmaburinn, eptir [>eim
'

-*r~'~mm~-'

skyrslum, er hann fengib hefir fra s^slumanni, nåkvæmar

å ab åkvarba. po skal J>ab, meb ti Hi li til landslags i

Skaptafells syslu, vera leyft, ab skipta umdæminu i

tvær deildir, hverra takmdrk af amtmanninum nåkvæmar

skulu åkvebast. — 16) I hvert sinn, sem kosnfng å

fram af) fara, å kosningastj6rnarinn ab nefna tvo menn,

er undir hans forstobu eigi J)ått i kosningastjérninni, og

eiga [>eir menn lika ab b6ka J)ab er fram fer. £>essir

menn skulu, åsamt kosningasljérnara, eiga J)ått i J>vi,

ab skera ur J)eim målefnum, um hver kosningastj6rnin

å ab dæma. Til fyrgreindra s^slana å kosm'ngastjérn-

arinn ab nefna J)å menn, å hverjum J)eirra mebborgarar

hafa traust, og sem hafa verib i slikri sttibu, ab |>eir

nåkvæmlega hafi getab kynnt ser hvernig til hagar i

kosningar-umdæminu. Hvenær sem kosnfngastj6rnarinn

[>annig nefnir menn, sem ekki hafa åbur svarib embættis-

eib, eiga J>eir, abur en J>eir byrja verk sin, ab afhenda

kosningastjérnara J)eirra skriflegan eib, i hverjum J)eir

bæbi lofa Oss ollum trdnabi, og annars sérilagi skyida

sig til råbvandrar framkvæmdar sérhverrar skyldu, er i

fyrnefndri J)eirra syslun å {>eim liggur. f>egar einhver

af kosnfngastj6rnarinnar meblimum, abur en kosningin

skebur eba meban å henni stendur, af einni ebur annari

orscJk fellur fra, å kosnlngastj6rnari ab nefna annann

mann i hans stab, svo ab talan sé ætib full, ab svo miklu

leyti sem mtfgulegt er, og komast megi bjå J)vi, ab at-

kvæbin verbi j6fn, ef lir einhverju tilfallandi vafamåli å

ab leysa. Kynni samt slikt vib ab bera, å forsetans

atkvæbi ab råba urlausninni. — 17) Byfégetinn i Reykja-

vik og s^slumennirnir eru skyldir til, sem kosninga-

stj6rnarar, ab sjå um t>ab, ab åreibanlegar og fullkomnar

uppskriplir verbi samdar yfir alla J)å menn i gj8rv6llu

kosningarumdæminu, er kosningarrétt hafa ebur kjésast

mega. — 18) Yfir £ær fasteignir, sem eptir 3. og 5. §§
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1843. veita abgång til kosnfngarréttar og kjdrgengni, eiga,

8. Marts, fyrir Reykjavfkur J>inghé
9

af byf6getanum, en annars,

fyrir hvern hrepp, af presti og hreppstjéra, undirsj'slu-

mannsins tilsjén, uppskriptir ab semjast, auknar bllum

£eim sk^rslum, er vib J>arf, um fasteignar haldenda

pers6nulegu eiginlegleika, ab Jivf leyti sem l)essir snerta

fyrgreind réttindi. j>egar uppskriptir fyrir hvem hrepp

eru kosningarstj6rnaranum afhentar, eiga t>ær af honum

ab yfirskobast og réttast, hvareptir af J)eim })annig leib-

réttu uppskriptum yfir j)å, er kosnmgarrélt ebur kjdr-

gengni hafa i sérbverjum hrepp, almenn uppskript å

ao semjast fyrir allt kosningarumdæmib. Til fyrgreindra

starfa a hver kosm'ngastjérnari ao kveba til meb sér{)å

menn, er hann, samkvæmt 46. §, hafbi nefnt til hlut-

toku i kosnfngastjcrninni, og eiga f>eir ab bjålpa honum

til ab rannsaka skrårnar, og lika, ab f>v£ leyti sem sysl-

uouin vibvikur, af {>eim sérlegu skram ab bua til al-

menna skrå, undir hverja J>eir åsamt honum eiga ab

skrifa sin ndfn. — 19) Eins og J)ab annars er å hvers

manns valdi, ab gæta kosnfngarréttar sfns og kjdrgengni,

sem, {)6tt sljérnin beri umhyggju J>arfyrir af sinni halfu,

samt stundum ekki kynnu til alits ab koma, svo eiga

og sérilagi Jjeir, sem vegna ymsra fasteigna samlagningar

hafa abgång til nefndra réltinda, sjålfir ab gæta }>ess,

ab gjora sk^rslu })arum fyrir hlutabeigendum i tima, og

feannig litverka innfærslu sina i kosningauppskriptirnar.

— 20) pær J>annig sdmdu uppskriptir yfir J)a, er kosn-

ingarrétt og kjdrgengni hafa i sérhverju kosningarum-

dæmi, i hverjar einnig kosnfngastjérnarinn, ef hann heldur

{)å fasteign, er slik réttindi fylgja, å ab innfærast, meb

J>eirri athugasemd, ab hann ekki føar) sé kjdrgengur—
eiga ab framleggjast til almennrar eptirsjénar allra hlut-

abeigenda, i Reykjavik i {)inghusinu og i s^slunum hja

dllum séknarprestum, hvab i nefndum kaupstab, å^ann

vib opinberar auglysingar sibvanalega halt, og annar-

stabar å kirkjufundi af hreppstjéranum, å ab kunngjdrast

ab minnsta kosti sex vikum fyr en kosningin fram fer. -~



/

For. ang. Althingets Indretning. 505

21) Ef nokkrum kynni virbast, annabhvort ab einhver sé 1843.

settur f [)ær eptir 20. § til almennrar eplirsjénar framlbgbu 8. Marts,

kosningaskrår, sem sa er hafi kosniogarrétt ebur kjésast

megi, er ekki hefir alla J)å Jpartil naubsynlegu eiginleg-

leika, ebur og ab nokkrum }>ar sé sleppt, sem hefir
J)å

til ab bera, svo å hann J)ar um ab framfæra sinar

athugasemdir og l>ær åstæbur, vib hverjar hann stybur

J)83r, fyrir kosnfngasfj6rnaranum. Ab svo miklu leyti

})vi sibar greinda tilfelli sén'lagi vibvfkur, eiga slik til—

mæli ab vera framborin innan 14 daga eptir ab Jm er

af lokib, sem fyriskrifab er i 20. §. Annars mega J>ær

framfærbu athugasemdir ekki koma til yflrvegunar vib

f)ær kosningar, sem [)å eru fyrir hendi. Eptir lilgaungu

fyrgreindra 14 daga å kosningastj6rnari ab åkveba dag,

til ab pr6fa og afgjora J>ær m6t kosnfngaskrånum fram-

komnu athugasemdir. — 22) |>ær framfærbu athuga-

semdir eiga ab mebhbndlast og metast af kosninga-

stjérnara i sameimng vib abra kosningastjérnarinnar

meblimi, å fundi nokkrum, til hvers bæbi J>eir, sem

hafa frarnfærfc athugasemdir mål kosnfngarskrånum og

J>eir, hverja J>ær athugasemdir snerta, eiga ab kallast,

og eptir ab nåkvæm skyrsla er litvegub å skjétasta og

einfaldasla hått, afsegist rbksamlegur tirskurbur vib-

vikjandi j)esskonar umkvbrtunum. Bæbi lirskurburinn

. og målsins undanfarna mebferb eiga ab innfærast i

kosningabokina, er ritast af forseta, og undirskrifast af

ollum stj6rnarinnar meblimum. — 23) j>egar bdib er

ab dæma um |>ær J>annig framkomnu umkvartanir,

ellegar t>egar uppskriptirnar hafa legib til synis um 14

daga, an |>ess ab nokkur slik umkvortun sé fram komin,

J)å
eiga Joær, auknar meb l>eim leibréttingum, er eptir

lirskurbunum kunna ab hafa gjbrbar verib, framvegis ab

leggjast til almennrar eptirsjénar allra hlutabeigenda,

eptir J)vl sem åkvarbab er i 20. §. Einnig eiga, t>ar

sem kringumstæbur leyfa, skrarnar ab prentast, og eitt

slfkt prentrit å
J)å,

svo flj6tt sem mbgulegt verbur, ab

fast sérhverjum réltum kjésanda i hendur. Sbmuleibis
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1843. å uppskript allra kjorgengra manna ab sendast bbrum

Marts. kosningasljérnurum i amtinu, svo ab hiin geti verib til

leibarvisis i [>vi umdæmi, hvar atkvæbi gefast J>eim

manni, er heldur [)å fasleign, hverri kjbrgengni fylgir,

i oferu kosninga-umdæmi i sama amti. — 24) £arnæst

åkvebi kosnlngastjérnarinn kosninga-samkomu, og aug-

tysi, ab minnsta kosti H dbgum fyrifram, tlma og stab

a t>ann i 20. § åkvarbaba måta. Annars eiga, ab svo

miklu leyti sem mbgulegt verbur, kosningafundir ab

haldast og kosnlngarnar allstabar ab vera fullgjorbar,

abur Septemberménubur sé libinn å J>vl åri, sem er

næst å undan J>vl, å hverju atyingismenn eiga ab koma

sanjan. — 25) Å j)eim eptir næst fyrifarandi § åkvebnu

kosnlngarddgum eru kosningastj6rnari og hans meb-

hjålparar skyldugir ab mæta. Fyrir utan rétta kjésendur

mega og abrir vera staddir vib kosningargjbrbina, ab svo

miklu leyti ske må, ån £ess ab J)ab verbi réttum kj6s-

endum til talmunar i kosnlngar-rabagjorbum. Eptir ab

kosnlngastj6rnarinn, hvers s^slunarskjal, er i stuttu måli

å ab skyra fra kj6senda réttindum og skyldum, å ab

upplesast, hefir vfsab abstobarmonnum sinum til sætis,

byrji hanu meb J)vi, ab leiba sbfnubinum kosnlngarinnar

mikilvægi fyrir sj6nir, og sjåi annars um J>ab, ab hiin

i allan måta fari fram i tilhlybilegri rbb og eptir Jjeim

fyriskrifubu reglum. — 26) Kynni nokkur enn vilja m6t-

mæla einhverjum, hvern hann meinar vera ranglega

settan i kosningaskrana, skulu slik métmæli takast til

greina, og, eptir ab J)ær skyrslur, sem })ar å stabnum

geta fengizt, eru litvegabar, ab afgjbrast meb lirskurbi

kosningasljémarinnar, samanber 22. §. — 27) J hvert

sinn, er nokkur gengur fram til ab uppkveba atkvæbi

v
sitt, eiga J)eir af kosnfngastj6rnara tilskikkubu mebbjålp-

arar skilmerkilega ab nefna hans nafn, og skulu J>eir

J)arabauki skyra fra ollu J>vl, sem eptir kringumstæbunum

er naubsynlegt ab vita, og J>eir eru til færir. — 28) AUt

J>ab, sem fram fer å kosnlngafundi, å ab innfærast i

gjbrbabék, er ritist af formanni. Samt innfærist ekki
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i hana sjålf £au einstoku atkvæbi, er sérhver framber, 1843.

heldur eiga |>au ab innfærast 1 tvær sérlegar bækur. 8. Marts.

Onnur J)essara å ab innibalda uppskript allra réttra

kj6senda, er til umdæmisins heyra, å J)ann halt, ab vib

nafn sérhvers kjésanda verbi skrifub nGfn [)eirra manna,

hverja hann k^s meb atkvæbum sinum. Hin békin å

J)aråm6t a& lagast l>annig, ab tfll J)au atkvæbi, ertilfalla

manni sem kj6sast må, setist vib hans nafn. J>ær bækur,

er eiga ab ritast um kosnfngagjorbir, fullgildist af amt-

manni. — 29) Fyrst segi stjtfrnarinnar meblimir sin at-

kvæbi upp, ab J>vi leyti sem J)eir hafa rétt })ar til. pvl

næst å sérhver rétlur kjésandi ab framkallast til atkvæba

uppsogu, eptir J^eirri rob, er kosningastjérnarinn hefir

å kvebib, grundvallabri å vissri og fyrifram birtri reglu.

Sé einhver kjésandi ekki vibsladdur, Jjegar å hann er

kailab eptir réttri rob, må af J>eirri orscJk engin tålmun

å kosmngargjftrbinni verba, en fyr en henni er lokib å

ab n$u ab kalla å
J)å,

er ekki komu vib fyrsta kali, og

l>eir, sem {)å ekki gjora vart vib sig, hljéta ab kenna

ser sjålfum um, ab J>eir ekki gålu gjcirt sitt atkvæbi upp-

skått. — 30) Sérhver så, er atkvæ&i greibir, nefni tvo

menn, er kjésast mega, og bæti J>vi vib, er annars vib

£arf til ab einkenna
J)å.

Sérilagi å hann, ef hann veitir

atkvæbi sitt nokkrum f>eim manni, sem å heima i 8bru

kosningarumdæmi i J>vi amti, ab gjora t>ab uppskått, til

t>ess ab eptir {m verbi litib 1 J>eirri uppskript, er J>vf

vibvlkur, hvort så å nafn nefndi raunar megi kjésast, og

tab honum veitta atkvæ&i }>annig gilfc metast. J>au

greiddu atkvæbi eiga ab innfærast i ]>æv i 28. § nefndu

bækur, å J>ann J)ar åkvarbaba hått. pessar bækur

sanianberist strax eptir innfærslu sérhvers atkvæbis, og

hib innfærba sé sk^rt upplesib, hvar eptir så, sem at-

kvæbib greiddi, å frå ab hverfa. — 31) Kynni nokkur

ab kjésa J)ann mann, sem ekki måkj6sast, åkosningar-

stjérnin ab skyra honum frå })vi er vib J>arf, og låta

hann vita, ab hann megi velja ab n£ju. Samt å hann

ekki feå strax ab råba t>ab af, heldur sé hann låtinn
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1843. hverfa fra a& sinni, svo ab hann geti hugsafc sig um,

8. Marts, hverjum hann vili veita atkvæfci sitt, og å hann J)å

aptur ab kailast, })egar lokib er uppsogu annara alkvæ&a

å })eim degi. — 32) Hafi nokkur nokku?) ab athuga um

{)å afcferfc, sera hoffc hefir veriB vift kosm'ngargjorfcina, er

honum heimilt, å&ur en aflei&fngar atkvæ&auppscJgunnar

eru utdregnar, ab bera fram métmæli sin, og [)ær åstæ&ur,

å hverjum £au bygb eru. Kosningarstjérnin å jrvi næst,

J)egar målefni& er tilhly&ilega mebhondlafc og i lj6s leidt,

a& dæma um gildi m6tmælanna, og framsegja stultlega

lirskur&arins åstæ&ur. A II t J)a&, er })annig fer fram, å

ab b6kast. — 33) |>egar uppsogu atkvæfcanna er lokifc,

samanberist bækurnar ab n£ju, og upplesist skilmerki-

lega, og kynni J)å nokkur yfirsjén ab hafa til viljaft,

lei&réltist hiin meb nyrri innfærslu i b6kina. J>etta å,

J)egar alkvæ&agrei&sla hlytur fram ab fara f fleiri en

einni samkomu, hverri eptir a&ra, ab takast fyrir f hvert

skipti, Jjegar samkomunni lokib ver&ur. Loksins eiga,
m

' {)egar kosnfngargjcir&in a& bllu leyti er å enda kljåfe,

atkvæfcin a& teljasl saman fyrir hvern J)ann sén'lagi, er

kosnfngar atkvæ&i hefir hlottø, og eiga J>au målalok ab

utdragast og upp kve&ast. — 34) Så, sem flest alkvæbi

hefir hlolib, skal nefnast kjftrinn aljn'ngismafcur, en så

vara-jrfngmafcur, sem næst epfir hann hefir flest atkvæfci

fengif). Hafi fleiri en einn af J>eim, er i {>essu tilliti

kynnu til ålita ab koma, hlotifc jafnmtirg atkvæ&i, å J>af)

ab åkvar&ast meb hlutdragi, hver af J>eim f fyririimi

skuli vera. Annarhvor me&hjålparanna å ab undirbua

'

J)afe, er vift J)arf til hlutdragsins, og ef så, fyrir hvern

hluturinn å ab dragast, er fjærverandi, kve&i kosntngar-

sljérnarinn einhvern annann kosnfngarmann, sem J)ar er

staddur, til a& draga hlutinn i sta& hins, sem fjær-

staddur er. {wfaæst å J>a&, sem b6ka& er, ab undir-

skrifast af cJllum kosnfngasljérnarinnar me&limum. —
35) Ab J)vi leyti, sem Skaptafellss^slu, samkvæmt J>vi

i J5. § J>ar til gefna leyfi, ver&ur skipt l tvær kosnfnga-

deildir, å kosnfngastj6rnarinn, eptir a& kosnfngunum i
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J>eim båbum er lokib, svo flj6tl sem mbgulegt verbur ab 1843.

åkveba d;ig til abalkosm'ngarinnar gjbrsamlegu fram- 8. Marts.

kvæmdar. A |>eim fundi a ab bera atkvæba uppsoguna
'

lir båbum deildum saman, og telja hennar sameiginlegu

afleibingar, hvab einnig a ab upplesast og békast. Vib

})enna gjornfng eiga, ab svo miklu leyti sem mbgulegt

er, meblimir beggja deilda kosningasljérna ab vera til

stabar, og forraaburinn å ab b6ka £ab sem gjorzt hefir,

hvarundir allir nærstaddir meblimir kosnmgastjérnar-

innar skrifi nbfn sin. Opinber auglysfng um Jaenna

kosningarfund a ab birtast fyrirfram, til {>ess ab l>eir,

er annars kynnu ab 6ska J)ess, geti l>ångab komib. —
36) Kosnfngar J>ær, er gjorzt hafa, auglysist i umdæminu

å sama hått, sem åkvbrbun kosnfngafundarins, og å llka

skyrsla fmrum ab gjbrast til amlmanns, en af honum

aptur til Vors danska Ganselliis. J>arabauki eiga kosn-

ingabækurnar ab seudast amtmanni. — 37) Ver viljum

gefa stiptamtmanninum yfir Islandi myndugleika til ab

veila embætlismbnnum, er samkvæmt tilskipuninni af

28. Mai 1831 § 2 ekki an Vors allrahæsta lirskurbar

mega gångast undir slika kosm'ng, leyfi til J)ess, hvaram

hann, svo flj6tt sem færi er å, sendi Oss sina allra-

undirgefnustu skyrslu. — 38) Kosningasljérnarar eiga

ab sjå um Jjab, ab kosdngarskrånum åvallt sé vib haldib.

I>essvegna eiga séknarprestar og hreppstjérar, i hvers

ars Jianimånubi, ab gefa J>eim J)arum J)ær naubsynlegu

åvfsanir. j>ar ab auki eiga kosnfngastjérnararnir sjålfir

ab nota ser af J)vf, er J>eir vib ymsa hentugleika få vitund

um, til småmsaman ab rita naubsynlegar athugagreinir

f kosningaskrårnar, og jafnframt J>vi, einu sinni um årib,

l Jiim'månubi, ab yfirskoba J>ær, i sameining vib hlutab-

eigandi prest og hreppstjéra. Annars å hver så, er

meb ab bblast fasteign, meb ab nå |>eim aldri, er heimtast

f 4. og 5. §§, ebur meb bbrum atburbi er til vill, bblast

rétl til ab koma f tblu réttra kjésenda ebur kjbrgengra

manna, sjalfur ab gæla {>urftar sinnar, og i J>vf skyni

birta og sanna fyrir hlutabeigendum heimild sfna til
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4843. slikrar innfærslu. Amtmennirnir eiga, ab J^vi leyli sem

8. Marts, mbgulegt verbur, einusinni å åri ab nå vissu um J)ab,

ab J>vi hafi fylgt verib, sem i fyrgreindu tilliti i |)essari

Vorri tilskipun er fyriskrifab. En J)egar nyjar kosningar

skulu fram fara, eiga [)ar ab auki uppskriptirnar grand-

gæfilega ab yfirskobast af ollum hlutabeigendum, og fram-

leggjast opinberlega til s^nis å J)ann hér ab framan i

20. § fyriskrifaba måta, eins og lika n^jar uppskriptir

skulu semjast, og å J)armeb ab ollu leyli ab fara eptir

J>eim hér ab framan fyriskrifubu reglum, meb j^eim til-

breytingum, sem einmidt orsakast af J)vi, ab kosningar-

skrår J)egar eru til, er einungis kunna einnar ebur

annarar leibréttfngar vib, ab J)urfa. — 39) j>egar alsing

i fyrsta skipti a ab haldast, viljum Vér samankalla menn

til J)ess meb opnu bobunarbréfi, i hverju så dagur, å

hverjum alsing skal setjast, mun verba åkvebinn. Siban

skal stiptamtmaburinn hafa myndugleika til ab kalla

aljrfngismenn annabhvort år til samkomu, er byrjast å

fyrsta virkan dag i Jdh'månubi og varar 4 vikar; nema

Vér af sérlegum kringumstæbum leibumst til i J)essu til-

liti ab gjttra einhverja umbreyting. — 40) Fyrst um sinn

å alsing ab haldast i Reykjavik. j>ess vegna mun J>vi

|>ar verba ætlab hus, i hverju, fyrir utan samkomustofu,

er nægilega rumg6b sé handa bllum alj)ingismdnnum

og Vorum umbobsmanni, naubsynlegt husrum getur

fengizt til skrifslofu og til geymslu handa Jringbékum og

målaskjolum. Nåkvæmari råbstafanir, er naubsynlegar

kurina ab virbast, eiga ab gjorast af Vorum umbobs-

manni, i sameining vib forseta alj)ingis. — 41) Åbur en

alj)ing er haldib viljum Vér nefna umbobsmann, er eiga

skal 611 målaskipti vib al{)ingib fyrir Vora hond. Svo

munum Vér og })ar ab auki skikka Vorum umbobs-

manni annann embæltismann til abstobar, sem, J)egar

hann er forfallabur, megi koma i hans stab, og annars,

eptir beibni hans, vera til stabar i samkomunni og ab-

stoba hann i hans skyldustdrfum.— 42) A J^artil åkvebnum

degi skal, eptir ab opinber gubstøénusta er haldin, al-
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{ringi setjast af Vorum umbobsmanni. — 43) f>au laga- 4 843.

framvbrp, er leggjast eiga fram fyrir aljnngib, og eins 8- Marts.

|>au tilfærbu rbk, er me& J)eim fylgja, og hvab Vor um-

bobsmabur, eptir Vorri skipan, kynni hafa af) mebdeila,

eiga ab afhendast skriflega, bæbi å donsku og l'slenzku

tungumåli. Meban å råbagjbrbunum stendur, sé Vorum

umbobsmanni, ef hann ekki J»ykist vera fullfær i Islenzku,

leyft ab tala Dbnsku, og J)ab skal J)å vera |)ess honum

til abstobar skikkaba embættismanns skyida, ab litskyra

fyrir aljringinu innihald ræbu hans å Islenzku. Bæbi

|>ab, sem å Donsku hefir rædt verib, og £ess islenzka

litlegging, å ab innfærast i J)ingb6kina. Annars eiga

allar aljrfngisins råbagjbrbir ab framfara å Islenzku tungu-

måli, å hverju måli {rfngbækurnar einnig ritast eiga.

Uka skuhi oli ålitsskjbl til Vor semjast å Islenzku måli,

J)6 svo, ab J>eim fylgi donsk utlegglng, samj)ykkt af al-

fcingismbnnuro og fullgilt af ^eirra forseta. Sbmuleibis

j
å ein af aljnngisins forseta og skrifurum fullgilt donsk

f
utlegglng [af Jrfngbékunum] ab sendast til Vors danska

Cancellhs. — 44) Vor umbobsmabur sé, ån J)ess £6 ab

hafa neinn alkvæbisrétt, nærstaddur vib hverja al{)ingis

setu, og må hann [>ar taka til orba svo opt sem honum

lizt; samt sé hann ekki staddur vib atkvæbagreibslu,

fregar hun fer fram eptir reglulega målsmebferb (71. §),

ebur vib pr6f samdra ålitsskjala, ellegar annara skrå-

setninga (76. §). Hann mebdeilir [nnginu framvbrp Vor,

°g gjbrir I>vi l>ær skyrslur, er vib £arf i JdvI tilliti, bæbi

fregar hann ber framvdrpin upp fyrir J)ab og slban,

fi
meban å målsins mebferb stendur, ef

J)å
gjbrist J)brf å

|i itarlegari sk^rslum. Hann tekur å m6t })lngsins tillogu-

1 og ålitsskråm, svo og J^eim fortblum, bénarbréfum og

t umkvbrtunum, er J>ab kann ab vilja framfæra, allt til ab

koma dessum ummælum Oss til handa. Vor urabobs-

;

mabur gegnir J)annig bllum vibskiptum rikisstjérnarinnar

|
og atyingsins, og ^ingib å ekki, meb tilliti til nokkurs

efnis, er til J>ess verknabar heyrir, ab eiga vib neinn

annann en vib hann. — 45) Enginn må gefa bbrum manni
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1843. fullmakt til ab mæta fyrir sig å atyingi, ebur J>ar gefa

8. Marts, atkvæbi. — 46) Sérhver aHringismabur å, i seinasta lagi,

ab vera til stabar daginn åbur en Jofngib er sett, og siban

gånga a fund Vors umbobsmanns og framleggja ])å honum

eptir 12. § gjorbu tilkynm'ng um J)å kosning, sem honum er

tilfallin. Sé nokkur atyingismabur J>annig hindrabur, ab

hann ekki geti mætt, tysi hann J>vi fyrir Vorum um-

bobsmanni, sem, ef J)ess ekki er ab vænta., ab b6t råbist

å J>vf forfalli, åbur en vika er libin fra J)vi, er alsing

var sett, tilkalli ^ann varajnngmann, er i hans stab å

ab koma. Så }>annig tilkallabi vara{)(ngmabur a
(
J)essu,

eins og i sérhverju Gbru tilfelli, hvers vegna hann lil-

kallast, ab gegna sfnu skyldustarfi um all t J)ab limabil,

å hverju alsing i J)ab skipti er haldib. Sleppi vara^fng-

rnabur, einhverrar orsakar vegna, J)eirri syslu, meban

å J)fnginu stendur, må J)aråm6t alj)ingsmaburinn sjålfur

aptur tilkallast, ef engin tålmun lengur hindrar komu

hans. — 47) Strax J)egar alsing er sett, skori Vor

umbobsmabur å sérhvern [)ann, er kynni ab hafa nokkub

å m6t J>eim af hlutabeigandi kosningastj6rn sam]pykktu

kosningum, til ab segja fram sfn métmæli, hvort sem

J>au heldur miba til })ess, ab så kosni ekki hafi J>å
til

kjtirgengni naubsynlegu eiginleg/eika, ebur til f>ess, ab

logleg kosning einhvers annars hafi rånglega 6n^tt verib.

Vor umbobsmabur å stfmuleibis ab bera undir J>fngib

{)ær åkærur, er hann sjålfur kann ab vilja framfæra m6t

einhverrar kosnfngar IcJggildi. pau J)annig framkomnu

m6lmæli eiga af umbobsmanni ab felast J)inginu, til J>ess

yfirvegunar, å hendur, og einn af honum J)artil kvaddur

meblimur b6ki J)ab allt, er i J)vf tilliti fram fer. j>.egar

målsmebferb einhverra slfkra m6tmæla er lokib, krefji

umbobsmabur atkvæba um J)ab efni, og ef })å meir en

helmfngur })eirra, er atkvæbi greiba, melur ko'snfnguna

6gilda, sé hun 6n^tt; en i gagnstæbu tilfelli sé hun i

fullu gildi. pegav biiib er ab skeraur^eim mélmælun),

sem fram eru komin eptir fyr umgetinni åskoran å

framangreindan måta, må enginn framar åkæra neinnar
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kosnfngar gildugleika. — 48) |>egar j)annig er buib ab 1843.

dæma ura J>au motmæli, fyrir hverjum kosningamar 8. Marts,

kynnu ab hafa orbib, krefist Vor umbobsmabur J)ess af

hinum elzta aljringismanni, at) hann sjåi fyrir J>vi, ab

einn mebal Jnngsins meblima verbi af hinum til forseta

kositm. |>essi kosnfng å ab gjttrast meb atkvæbaseblum.

Sérhver })fngmanna skrifi J>ess manns nafn å sebil, er

hann vill kosib hafa. |>egar allir atkvæbasablar eru af-

hentir fyrnefndum elzta meblimi, nefni hann tvo abra

til ab rita innihald atkvæbisseblanna å J>ær fæirn til |>ess

augnamibs afhentu, f stafrofs rbb sbmdu uppskriptir

allra meblima. |>vinæst opni hann atkvæbisseblana og

upplesi l>au J)ar å skrifubu nofn, hvareptir nefndirtveir

meblimir riti vift hvers manns nafn å tébri uppskript

l)au honum veittu atkvæbi. jpessar uppskriptir eiga J>vi

næst ab samanberast hver vib abra, og Hka vib j)åhjå-

lbgbu atkvæbasebla, einnig eiga ])ær skrifvillur, er til

I
kynnu hafa viljab, ab leibréttast. |>egar biiib er ab telja

* atkvæbin, å så, er reynist ab hafa hlotib flest atkvæbi,

j
og undir eins ekki minna en })ribjiing allra greiddra

atkvæba, af fyrnefndum elzta al}>ingismanni ab aug-

tysast ab vera forseti i samkomunni, og viki hann [)å

til fress honum fyribiina sætis. Hafi enginn hlotib svo

mikinn atkvæbafjolda, å atkvæbum ab nyju ab safna, old-

tingis eptir [)eim hér ab framan fyriskrifubu reglum, en
ef samt ekki jDribjiingur allra atkvæba kys sama mann,
skal ieon a ny velja, og

J)6 ab eins um {)å J>rjå, sem i

annab skipti hbfbu hlotib fleiri atkvæbi en nokkur hiona.
Hafi ymsir meblimir, er hver fyrir sig fengu fcribjung
allra atkvæba, samt hlotib jafnmbrg atkvæbi, å n^ kosning,
meb mesta atkvæbafjolda, ab råba J)vf, hver forseti skuli
vera, en hljéti J>eir aptur jafnraSrg atkvæbi, verbi så i

tynriimi, sem eldri er. Å Hkan hått å einnig ab breytast

l?
egar svo ber vib, ab nåkvæmara tirskurbar, samkvæmt

framar greindu, jmrfi vib um fcab, um hverja t>rjå, er
flest atkvæbi hafa hlotib, ab lyktum skuli velja.

XII. B.

4

83



514 For. ang. Althingets Indretning.

1843. 49) pat er forsetans, skyida, ab st^ra mebferb måla å

8. Marts. {rfngi, jafnvel })6tt Vor umbobsmabur sé vibstaddur.

' Hann å ab sjå um J)ab, ab J)eim målum, er ekki koma
% samkomunni vib, visist J)ångab, er £au eiga réttilega ab

koma (77. §). |>ab sezt i sjålfs hans vald, ab hve miklu

leyti hann vili eiga nokkurn J)ått i J>vf, sem rædt er

um framvorp, en hann å J)6 ekki ab veita neitt atkvæbi,

J>egar atkvæbi eiga ab greibast ab lokinni reglulegri måls-

mebferb (71. §). Ollu, sem nokkur hefir fram ab færa,

sé til hans smAib. |>egar mål nokkub er tilhlybilega

prdfab, beri hann upp J)au alribi, er atkvæba skal um

leita. Allsendis råbi hann og ollu J>vf, er heyrir til

viburhalds g6brar skipanar a {n'nginu. Hann åkvebi, (

hverri rob målin skuli takast fyrir, og ,åminni J>å J)ing-

menn, er utaf {>v( kynnu ab bregba, ebur annars vfkja

, frå g6bri skipan å {)fnginu. Sérflagi å hann ab sjå um

J)ab, ab {n'ngsins yfirveganir og bnnur stcirf leysist svo

fljétt af hendi, sem mdgulegt verbur, og ab J>eim fyrst

og fremst verist til mebferbar J>eirra af Oss gjdrbu fram-

varpa, er ætib eiga ab gånga å undan J)eim målum af

meblimanna hålfu, hver forseti lætur til ummæla koma.

Hafi Vor umbobsmabur nokkub ab athuga, i tilliti til

einstakra måla frama, å forseti ab gefa J>vi tilhlybilegan

gaum. — 50) j>egar er forseti hefir tekizt starfa sinn

å hendur, gjftri hann
J)å råbstofun, ab varaforseti sé

kosinn, og skal J>v£ ab cillu leyti hegba eptir pe\m um
forsetans kosnmg fyriskrifubu reglum. — 51) Varafor-

setinn kemur, J>egar forseti er forfallabur, ab 5llu leyti

i hans stab; en ab (ibru leyti hefir hann einiingis |>au

sftmu réttindi og skyldur, sem hver annar atøfngis-

manna, og tekur jafnan J)ått vib {)å i mebferb måla og

i atkvæbisgjorbum. — 52) Ennfremur råbstafi forseti f>vf,

ab vtveir skrifarar sé kosnir. Sérhver meblimur riti å

atkvæbissebil nofn beggja J)eirra meblima, er hann vili

kosib hafa til J>eirrar s^slunar. Annars hegbist J>essu

oldungis eptir J)eim um forsetans kosning fyriskrifubu

reglum. J>vinæst skulu skrifarar setjast i nim [>au, sem
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peim em ætlub og forseti visar [>eim til. — 53) Skrif- 4843.

ararnir skulu rita i dagbék inntak målaskjala peirra, 8. Marts

er til Jnngsins koma, en i gjorbabékina skulu peir rita

allt J>ab, er å })fnginu gjorist og £ab er af }wi leibir.

Vib byrjun hvers fundar å så skrifari, er å næstlibnum

fundi hafbi i gjb'rbab6kina ritab, ab lesa pab upp er på

var békab, og sé ekki neilt ab pvi fundib, eiga forseti

og båtiir skrifarar ab rita nbfn sin parundir. Skrifararnir,

sem annars mega eiga J>ått i mebferb måla og atkvæbis-

gjorbum,* eiga og alljafat af pingsins hålfu ab semja

511 ålitsskjol og abrar ritgjorbir, J>6 meb peim undan-

tekningum og nåkvæmari skilmålum, er innihaldast i

pvi er sibar greinir (76. §). Skrifararnir mega, meb

forsetans sampykki, skipta stbrfum meb ser, en forseti

å allsendis ab åkveba pab, er vib parf. Vor umbobs-

mabur skal og hafa vald å, ef pab ålfzt naubsynlegt, ab

litvega skrifurunum hjålparmann fyrir hæfilegt kaup.

Til ab rita bréfabék og sjå fyrir afskriptum må forseti

titvega åreibanlega menn, fyrir utan sjålft J>ingib, og

eiga peir parfyrir ab piggja hæfilegt kaup. — 54) For-

seta, varaforseta og skrifaranna kosnfng gildir svo lengi,

sem J)ab ping, å hverju hver peirra var kosinn, er haldib.

Enginn må skirrast vib ab gångast undir sllka kosnfng,

ån pingsins sampykkis. — 55) Eins og pab, samkvæmt
47. §, er pingsins skyida, ab dæma um [)au métmæli,

sem par koma fram m6t ldggildi einhvers alfrfngsnianns

kosningar, svo å pab og, meb atkvæba greibslu, ab skera

ur hverju pppåstandi, er fram kynni ab færast i J>vl

skyni, ab einhver peirra, ér kosnir voru, siban hafi

svipzt peim eiginlegleikum, er utheimtast til ab vera al-

]?mgismabur (5. §), ån ^ess ab hann sjålfur gébviljuglega

vih hafna peirri sinni stbbu. ]>egar svo vib ber, erlika
meiri atkvæbafjbldi naubsynlegur til pess, ab hann skyldist
til ab vikja frå. Samt å hérum ab gæta [)ess, ab så,

sem einusinni hefir vérib lttglega kosinn, ekki, J)6tt

hann um nokkurt timabil sleppi umråbum slikrar fast-

eignar, er til peirrar kosningar var naubsynleg, {>ess-

83*
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843. vegna missir rétt sinn til inngaungu i samkomuna, ef

Marts, harm einiingis, åbur eitt år sé libib, litvegar sér ein-

hverja abra eign i fyrgreindu åsigkomulagi. Hafi hann

samt ekki, J>egar alsing skal byrja, umråb neinnar

slikrar eignar, å honum i J>ab skipti ab fråvikja, J>6tt

téb ar sé {)å eigi libib. — 56) |>egar einhver al^ingis-

manna, af fyrgreindum ebur tfbrum orsftkum, hverfur

fra, å Vor umbobsmabur, ab }>vi leyti sem mogulegt verbur,

ab sjå um {)ab, ab hiutabeigandi varaj)ingmabur til kallist.

— 57) AlJ>fngi må og gjbra åkvarbanir um leibrétting

kosningaskrånna, J)6 einungis til reglu fyrir eptirfylgjandi

kosningar, J)ar |>ær kosningar, er }>egar hafa fram farib,

ekki mega gånga lir gildi vegna [>ess, ab J>ab yrbi uppvist,

ab kosningarréttur eba kjorgengni sé sumum monnum

rånglega veitt ebur fråsvipt. — 58) Sé nokkur atøfngis-

mabur af gildri orsok hindrabur frå ab mæta å ein-

hverjum fundi, å bann ab \jsa J>vi fyrir forseta, er gefur

J)ab alj)inginu til vitundar. Hindrist nokkur um lengra

timabil af sjukdåmi ebur cibru oumflyjanlegu forfalli, å

forseti ab lysa J)vi fyrir Vorum umbobsmanni, sem å ab

tilkalla varajn'ngmanninn, ef kringumstæburnar leyfa ab

hann enn megi å fundum vera (46. §). — 59) Sérhver

al{)ingismabur må, ef hann gætir fyriskrifabrar skipanar,

bera framvSrp upp å Jringinu, svo og stinga uppå um-

breytingum og viburaukum gjorbra framvarpa, og er

honum lika heimilt ab ræba um oli {>au målefni, sem

å tilhlybilegan hått eru til umræbu komin. J>ar hann i

{>essum sinum verknabi einungis å ab fylgja samvizku

sinnar sannfæringu um })ab, er verba megi almennings

heill til eflingar, må hann ekki binda sig vib neinar

fyrisagnir kjésenda sinna. Samt mega kosningarum-

dæmisins innbiiar beibast [)ess, ab hann framberi ]?ær

bænarskrår og umkvartanir, hverjum {)eir 6ska ab koma

fram å atyingi, og ab hann styrki [>ær, ab J>vi leyti sem

j)eim ber saman vib sjålfs hans sannfæring.— 60) Sér-

hver meblimur er skyldugur til ab hlybnast urskurbi for-

seta, vibvikjandi yfirtrobslu naubsynlegrar skipanar (49. §),
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og må Ifka gjora forseta varan vib, J>egar honum finnst 1843.

af) abrir hafi vikib fra slikri skipan. — 61) J>fngi& må 8. Marts,

enga ålyktun gjora, nema ab minnsta kosti aA hlutir

meblimir [>ess séu vibstaddir. I J>eim målum, lir hverjum

}>ab sjalft å ab skera, å meiri atkvæbafjcildi ætfb ab råba,

en haldi jafnmorg alkvæbi meb Iveimiir meinfngum,

sem eru hver annari gagnstæbar, å alljafnt J>eirri uppå-

stungu, sem undir tirskurb var borin, hrundib af) vera

(47., 55., 63., 70., 77. §§). pé må undanteknfng gjorast

frå J>essari almennu åkvflrbun i tilliti til J)eirra kosn-

inga, er sjålfu Jnnginu bera, um hverjar reglur inni-

haldast i 48., 50., 52. og 65. §§. Vibvikjandi {>eim

målefnum, er Ver hofum låtib fyrisetja atøinginu til yfir-

vegunar, ålilist {)ab og ab vera J)ess meining, å hverja

meiri hluti j^eirra meblima, er atkvæbi grei&a, hefir fellzt;

en séu atkvæbin jafnmcJrg, eiga båbar gagnstæbilegar

meiningar ab berast undir Oss, eins og J>a& lika, £egar

meiri atkvæbafjcildi ræbur i [m måli, sem å ab leggjast

undir Vorn allrahæsta lirskurb, ætib sé }>eim, er i minna

hluta voru, heimilt, ab beibast |>ess, ab })eirra fråbrugbna

meining, åsamt J>eim åstæbum, sem benni eru til styrktar,

framfærist i J>vf ålitsskjali, er Oss å sent ab verba.

Ekkert ålitsskjal å ab sendast Oss um nokkurt fram-

varp, er einhver meblimur gjort hefir, })egar ekki meir

en helmingur greiddra atkvæba hefir mælt fram meb

l>vi. — 62) Ef nokkur meblimur ætlar ser ab bera upp

nokkurt målefni til yfirvegunar, leiti hann {)arum for-

seta meb skriflegu skjali, er ætfb å ab innihalda vissa

uppåstiingu. j)vi næst skal forseti få "Vorum umbobs-

manni afskript [>ess, og um leib, meb uppfesting å J>artil

lagab spjald, birta atyfnginu innihaldib, svo og åkveba

J)å tib, å hverri |)ab af hdfundinum greinilegar å ab

ieibast }nnginu fyri sjénir. — 63) Virbist jringinu fram-

varpinu svo vera håttab, ab ]>vf megi gaumur gefast,

skal nefnd manna kvebjast til {>ess itarlegara préfs; en

séu fleiri atkvæbi å m6ti t>vi, ab t>ab J)annig takist til

yfirvegunar, må fcab ekki å
,

pvl al^ingi frømar upp
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1843. bera. — 64) J>au framvbrp, er Vor umbobsmabur ber

8. Marts, upp å alj)ingi af Vorri hålfu, eiga sbmuleibis fyrir J)ann

dag, er nokkur J>eim vibvfkjandi ålyktun gjorist å J)(ng-

inu, ab birtast J)vi å |>ann i 62. § åkvarbaba bått. Ef å

f>eim fundi, er Vor umbobsmabur ber framvarpib upp,

enginn i jrfnginu beibist ab nefnd sé til kvbdd, skal

|>fngib å næsta fundi meb atkvæbagreibslu skera ur Jwf,

hvort råba eigi til ab framkvæma {>ab sem uppå er

stiingib, ån J>ess ab nefnd manna sé til kvbdd. — 65) i

sérhverri nefnd, sem kvbdd er til ab fast vib nokkurt

mål, til ab undirbiia J>ess mebferb å sjålfu atylngi, eiga

ab minnsta kosti ab vera Jprfr menn, hverja J)fngib {>artil

nefnir. |>essu skal J>annig håttab, ab bver Jpfngmabur

fåi forseta sebil, å hvern nbfn eins margra al^ingis-

manna eru skrifub og f nefndina eiga ab koma, og }>eir,

er J>artil få fleiri atkvæbi en nokkur annar, ålftist kosnir

til inngaungu i nefndina. Annars å hérmeb ab fara

eptir J>eim somu reglum, sem i 48., 50. og 52. §§ eru

fyriskrifabar, og nefnilega å så, er eldri er, ab sitja i

fyrirumi, ef atkvæbin verba jafnmbrg. |>ab Ieibir samt

af 49. §, ab forseti ei må kvebjast til neinnar slikrar

nefndar. Nefndarinnar meblimir veli sjålfir formann

ur smum flokki, til ab vera fyrir råbagjbrbum l)eirra,

og sbmuleibis fcann, er å alj)fngi skal målibflytja. Ann-

ars skipti nefndarmenn stbrfum meb ser eins og J)eim

kemur saman um. Nefndin må og beibast |>ess å {ring-

ir inu, ab einhver meblimur ennfremur verbi i hana nefndur.

— 66) J>ab sé Vorum umbobsmanni å sjålfs valdi, nær

og svo opt sem honum Hkar, munnlega eba skriflega

ab gefa Jjfngnefndunum J)ær åvfsanir, er hann ålitur

naubsynlegar. Annars sé hann ekki vibstaddur råba-

gjbrbir [)essara nefnda, nema J)ær hafi honum Joartil

bobib. — 67) Nefndanna fundi å J)annig ab åkveba, ab

meblimir J>eirra ekki hindrist frå ab eiga Jpålt i sjålfs

alj)fngisins algjbrbum. Enginn nefndarmabur må skirrast

vib ab koma å fund nefndarinnar, nema hann hafi tyst

forfalli sfnu fyrir hennar formanni. — 68) Nefndirnar
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eiga ab flyta mebferb måla svo mjog, sem J>eim mogu- 1843.

legt verbur. Sérhvert £ar samib ålit ebur uppåstiinga 8. Marts,

å ab upplesast å nefndarfundi, og, eptir ab vera sam-

J)ykkt ebur leibrétt, ab undirskrifast af 6llum meblimum.

Séu J^eir ekki å eitt såttir, eiga J)eir, er vikja fra J)eirri

meim'ng sera flestir hafa, annabhvort ab innfæra sina

fråbrugbnu meining i sjålfa nefndarinnar skyrslu, ellegar

og ab vibleggja abra sérlega ålitsskrå meb uppåstiingu,

og vfsa J)ar til undireins og Jjeir skrifa nofn sin undir

skyrslu sjålfrar nefndarinnar. j>essi å {winæst, meb

[)eim mismunandi atkvæbum, er viblogb kynnu ab vera,

ab sendast forseta, er a ab sjå um ab [>ab framleggist

til eptirsjénar {rfugsins meblima, ab minnsta kosti um

J)riggja daga tima åbur en målib, eptir forsetans åkvftrbun,

kemur fyrir å Jringinu. — 69) A J)eim eptir 68. § åkvebna

degi upplesist nefndarsk^rslan, åsaml J)eim mismun-

andi atkvæbum, er gjorb kynnu ab vera, af formanni,

ebur }>eim, er af nefndinni annars kynni ab vera kjorinn

til framsbgumanns. £egnlegt framvarp må ekki, an

allra meblimanna samjrykkis, aptur takast, {>egar biiib

cr ab upplesa ålitsskjal ])eirrar nefndar, er i J>vi tilliti

var til kvodd. |>egar framvarpib ekki, i mebhaldi {)ess

sem mi er mælt, er aptur tekib, feli forseti målib, jafn-

skjélt og lokib er framsogu nefndarinnar meiningar,

meblimunum å hendur til })eirra yfirvegunar. Tilgångur

t>essarar mebferbar å samt einungis ab vera så, ab meb-

Hmirnir flarlegar fræbist og fræbi hver annann um målsins
%

åsigkomulag, ån |)ess ab sama dag nokkur endileg

ålyktan megi J^arum gjtfrast. j>aråm6t må, ef J)føginu

virbist ab målib, åbur en J)ab kemur til sibustu meb-

ferbar å al{){ngi, tmrfi itarlegari skyrslu og umsyslunar

vib, ålyktun strax gjorast J>vf vibvikjandi. Meban å tébri

upphafs-mebferb stendur, må sérhver meblimur endur

og sinnum taka til orba, bibja um sk^rslur af nefndar-

innar framsogumanni, ebur af Vorum umbobsmanni,

ellegar af hbfundi framvarpsins, og llka mælasl til ab

J)ab umbreytt ebur aukib verbi, hvab £å sSmuleibis å ab
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4843. yfirvegast af Jrfnginu. Så me&limur, sem vi& J>cssa e&ur

8. Marts, a&ra hentugleika vill taka til or&a, standi upp lir sæti
—

" sfnu, en ef fleiri J)annig oska ab mega tala, åkve&i for-

seti rb&
J)å,

er J>artil hæfir. — 70) f>egar forseta vir&ist,

aS augnami&i té&rar undanfarandi yfirvegunar sé nå&,

å hann, ef nokkur me&limur bei&ist J)ess, a& låta skera

vir |)v( meo atkvæ&agrei&slu, hvort visa skuli målinu

til nyrrar umsyslunar i nefndinni, å&ur en J>a& kemur

til si'&ustu me&fer&ar og atkvæ&a-iirskur&ar, e&ur hvort

sé fullbui& undir si&ustu me&fer&. Ef ekki fleirum

en helmfngi }>eirra me&Iima, er atkvæ&i grei&a, vir&ist

svo mega vera, sem mi var mælt, å nefndin å ny a&

sysla um måli&. En f gagnstæ&u tilfelli åkve&i forseti

dag til J)ess sf&ustu me&fer&ar, og å J>etta J)å a& birtast

å J)artil Jogu&u spjaldi, og sé måli& £ar glogglega ein-

kennt, en nog riim sé J>arhjå ætla& J>eim me&limum, er

ræ&a vilja, til a& skrifa jjar nofn sfn. — 71) Su ftar-

legari og si&asta me&fer& å sérilagi a& mi&a til {>ess, a&

J)inginu gefist betri færi å a& dæma um måli& me&

greinilegum samanbur&i og nakvæmari utlistun alls }>ess,

er |>egar var fram komi& vi& målsins undanfftrnu me&-

fer&. J>eir, er skriflega hafa ræ&u heiti&, mega fyrst til

måls taka. Enginn me&limur må, me&an å J>essari si&-

ustu målsme&fer& stendur, tala meir en i eitt skipti, ab

undanteknum framsogumanni, er kann a& hafa itarlegari

sk^rslur og athugasemdir a& framfæra, i tilliti til f)ess

sem upp hefir veri& bori& m6t Jieirri af honum fluitu

4
ålilsskrå. Frambur&inum å æti&, samkvæmt 49. §, a&

sniia til forseta, og enginn må åvarpa e&ur å nafn nefna

nokkurn annann atyfngismann, og ei heldur Vorn um-

bo&smann. — 72) Engin framsaga, er nokkur vill upp

bera å aljplngi, må ske me& upplestri skriflegra sam-

setnfnga, nema a& J>vf leyti, sem hver målshbfundur

eptir 62 § å, a& upplesa silt framvarp, og framsogu-

ma&ur einhverrar nefndar eptir 69. § hennar ålitsskrå

og t>au fråbrug&nu atkvæ&i, er i nefndinni kynnu bafa

greidd veri&, eins og fyrskrifuB regla hvorki snertir for-
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seta né Vorn umbobsmann. pab er Ifka sjålfsagt, ab 1843.

téb regla hvorki getur hindrab skipaban upplestur Jnng- 8. Marts,

békarinnar, né J>ær skråsetnfngar, er fram skulu leggjast

fyrir J)i'ngib til })ess umgjcirbar. — 73) |>egar sérhvert

mål er tilhlybilega mebhondlab, komi forseti {m til

atkvæbagjcirbar, en ef {)ess åsigkomulag og målsmeb-

ferbarinnar horf eigi leyfa ab atkvæbi séu greidd um
allt framvarpib i einu lagi, å hann ab sjå um t>afc, ab

{)vi skiptist sundur i ymisleg st(5k atribi ebur spurn-

ingar, å {>ann hått, er bezt hentar J)ess ebli og undan-

fdrnu umræbum. — 74) Så måti, å hvern spurnfngunum

skal haga, må ekki vera ummæla efni, samt sé j?ab

hverjum meblimi heimilt, ab mælast til annarar logunar

framsettra spurninga, en forseti einn å £ar um ab

dæma, nema ef hann, i stoku tilfelli, ålitur J)ab råb-

legast, ab vfkja Jm efni til l>fngsins sjålfs. — 75) At-

kvæbagreibsla må fram fara meb J>vf m6ti, ab menn

standi upp lir sæti sinu, ebur siti kyrrir, ebur å ein-

hvern annann af forseta åkvarbaban hått; en, ef meira

atkvæbafjcilda eigi verbur nåb å {>enna måta, ellegar

t>egar einhver meblimur beibist })ess, å regluleg atkvæba-

gjorb ab greibast meb kiilum, hverjum skrifarar safni,

eptir ab J)eir fyrst hafa lagt sinar kiilur nibur. — 76) Frå

t>eirri i 53. § fyriskrifubu almennu reglu, ab [)au ålits-

skjol, er samkvæmt atkvæbagjorbarinnar afleibingum eiga

ab afgreibast, skuli semjast af skrifurunum, å undan-

tekm'ng ab gjGrast i J>vf tilfelli, ab målib åbur hafi verib *

mebhcJndlab af nefnd nokkurri, hverrar meining i J>vf

verulega hefir hlotib ^ingsins mebhald. Annars sé j)ab

å J)fngsins valdi, eptir krfngumstæbunum, ab nefna ein-

staka menn til ab semja ålitsskjol og abrar skråsetningar

af })ingsins hålfu. J>egar nefnd nokkur ekki sjålf lætur

semja ålitsskjal um eitthvert mål, er hun hefir meb-

hondlab, å hlutabeigandi skrifari, ebur hver annar sem

barti{ verbur nefadur, ab råbgast {>arum. vib nefndar-
.

•

innar meblimi. Allar fyrgreindar skråsetningar eiga ab

greibast forseta, sem lætur lesa t>ær upp å Jnnginu.
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1843. f>egar skråsetnfngin er sam{)ykkt af })fnginu, ebur sam-

8. Marts, kvæmt J)ess alyktun leibrétt, undirskrifist hun af forseta

og af hlutabeigandi skrifara, ebur hverjum bbrum, er

tilbuningur hennar hefir verib a hendur falinn. Forseti

afhendir Jyvfoæst Vorum umbobsmanni )?ær ålitsskrår,

er til Vor,eru orbabar, svo ab hann framar leibbeini

}>eim Oss til handa. — 77) AI})(ngib å ekki ab skipta

sér af einstakra manna bénarbréfum ebur umkvbrtunum,

heldur visa J>eim til Vor, ellegar til hlutabeigandi stj6rnar-

råbs ebur yfirvalds. Ef samt nokkur meblimur er full-

komlega sannfærbur um, ab einstbkum persénum sé

6réttur gjbrbur, å hann kost å ab kæra malib fyrir al{)fngi

og færa J)ar fram tilhlybilegar sbnnur, til J>ess ab aljrfngib,

ef meiri hluta atkvæbagreibenda virbist målinu svo

håttab vera, {>arum geti sent Oss sinar skriflegar til-

logur. — 78) Til [>ess ab allt verulegt, er fram fer å

aljrfngi, geti orbib almennfngi kunnugt, skal Vor umbobs-

mabur sjé um, ab t>ab, svo flj6tt sem mbgulegt verbur,

augtysist i sérlegum, J>artil ætlubum tfbindum. Til ab

semja }>essi tfbindi, meb tilhlutun forseta og umsj6n Vors

umbobsmanns, å alj)fng ab nefna tvo af |>ess meblimum.

— 79) Hver alj)ingismabur skal fa til kostpeninga, eptir

J)aryfir gjbrbum reiknfngi, J)rjå rikisbånkadali rejbu silfurs

daglega, bæbi fyrir J)å tib, er vib J>arf til ferbarinnar ab

atyingisstabnum og fra honum, og fyrir [>å tfb sem J>eir

i honum dvelja. Sbmuleibis å J>eirra ferbakostnabur ab

endurgjaldast J)eim eptir sanngjarnlegum reikningi. Ut-

gjbld J>essi skulu greibast fyrifram afjarbab6karsj6bnum,

og skulu f)au endurgjaldast honum å J)ann halt, sem

Ver, eptir fearum ab hafa mebtekib aljringisins ålitsskré,

nåkvæmar munum ékvarba. |>au litgjbld, er af kosn-

ingunum munu risa, eiga J)aråm6ti, eptir hlutabeigandi

amtmanna urskurbubu reikningum, ab greibast af amt-

anna jafnabarsjébum. Annars å ekkert burbarkaup ab

gjaldast fyrir bréf ebur skjbl embættismanna, er vib-

vikja kosningunum og atyingisins abgjbrbum. Ef Oss,

til ab nå Voru landsfbburlega augnamibi meb })essari
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lilskipun, sfbar kano abvirbast, ab einhverrar breytfngar 1843.

å henni vib Jjurfi, viljum Ver \>6 fyrst titvega atyungisins 8. Marts,

ålit, åbur en Ver, i t>vi tilliti, gjorum nokkra endilega

ålyktun.

Héreptir eiga allir hlutabeigendur ser allraundir

gefnast ab hegba. — Gefib { Vorum kontinglega ab

setursstab Kaupmannahbfn J>ann 8. Martsi 1843.

Registur yfir innihaldib.

Um stiptun sérlegrar råbgefandi samkomu å Islandi. ei • å ab

§•

Um tc5lu fceirra meblima, er i alfungi eiga ab vera . . 2. §.

Almennir skilmålar fyrir kosm'ngarétti ..... 3.,
W KJ 1

4. §•

i

§.

Um
J)å tib3 fyrir hverja kosm'ngar eiga fram ab fara 8. §•

I

Um afleibmgar eignarhalds iymsum kosmnga-umdæmum 10. §•

Um afleibmgar ymislegs eignarhalds i sama kosninga-

Um samkomu til kosnmganna framkvæmdar . 15. §.

Almenn åkvcJrbun um uppskriptir heirra manna, er
1

Nåkvæmari åkvarbanir vibvi'kjandi samsetmngu kosn-

Avisan til peirra, er kj6sa ebur kj6sast mega, ab [jeir

Um [>au m6t uppskriptunum framfærbu mdtmaoli . . 21. §•

Um opinberlegleika kosningarfunda 25.

Um m6tmæla framfærslu og urlausn å sjålfum kosn-

ingadegi

I
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4843. Um nefmng feirra, er gånga fram til atkvæbagreibslu 27. §.

8. Marts. Um b6kun Jess, er fram fer å kosm'ngafundum . . 28. §.

Vibvi'kjandi réttri rbb atkvæbagreibslu . ... . . . 29. §.

Vibvikjandi abferbi atkvæbagjbrbar 30. §.

Um leibrétting kosm'nga feirra manna, sem eigi eru

kjbrgengir 31 . §.

Vibvi'kjandi åkærum feirrar abferbar, sem hofb hefir

verib vib kosnzngagjcJr&ina ........ 32. §.

Um tblu atkvæbanna og hennar afleibmgar .... 33. §.

Um målalok kosmnganna 34. §.

Um uriausn kosmnganna, hvar faer fara fram i fleiri

deildum en einni 35. §.

Vibvikjandi birti'ngu kosmnganna 36. §.

Um leyfi handa embættismbnnum til ab mega gångast

undir kosmngar til alfnngissetu 37. §.

Um kosm'ngarskrånna vibhald og viburauka . . . . 38. §.

Um samank&lun alfungsins 39. §.

Um f>ann stab, å hverjum alfing å ab haldast . . . 40. §.

Vibvi'kjandi tilskikkun kominglegs umbobsmanns . . 41. §.

Um upphaf alfmgis 42. §.

Um J>ab tungumål, å hveiju [>ab, er fram fer, skal

ritast 43. §.

Um skyldustttrf hins konunglega umbobsmanns . . 44. §.

Um f>ab, ab enginn megi låta neinn annann mæta af

sinni hålfu 45. §.

Um varajungmanna tilkbllun i alfnngsmanna forfollum 46. §.

Um framfærslu athugagreina m6t kosmngunum og f>eirra

uriausn ' 47. §.

Um kosm'ng forseta 48. §.

Um forsetans syslanir . 49. §.

Um varaforsétans kosm'ng 50. §.

Um varaforsétans syslanir . 51. §.

Um kosm'ng al[>i'ngisskrifara ......... 52. §.

Um skrifaranna syslanir 53. §.

Um f>ab timabil, å hverju forseti og skrifarar eiga ab

hafa |>ær syslanir a hendi 54. §.

Um uriausn |>ess uppåstands, ab einhver alfn'ngsmabur

hafi mist f>å eiginlegleika, er heimtast til Jess ab

mega vera Jungsins meblimur 55. §•

Um varafi'ngmanna tilkbllun vegna alfu'ngsmanna fjær-

veru . . 56. §•

>
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Viovikjandi alju'ngisins ålyktun til leioréttmgar kosn- 1843.

fngarskrånna 57. §.
--—

Um forfall aljnngsmanna, er eigi geta til fmgs komio 58. §.
8

'
Marts.

Um skyldu alfingsmannsins vio [>ao umdæmi, år hverju

hann er kosinn . . . . 59. §.

Um åminnmg f>eirra, er bregoa utaf g6ori fifngskipun 60. §.

Um ålyktanir eptir atkvæoafjiilda 61. §.

Um meolimanna uppastungur a f>fngi .... 62., 68. §.

Um undanfarandi meofero konunglegra framvarpa . . 64. §.

Um skikkun alfnngisnefnda . . . . . . . . .. 65. §.

Um vi&skipti hins konunglega umboosmanns og al-

Jmigisnefndanna 66. §.

Um nefndarfundi 67. §.

Um målsme&fero nefndanna 68. §.

Um undanfarandi målsmeofero å fn'ngi . . . . . 69. §.

Um endalok undanfarandi målsmeoferoar . . . . . 70. §.

Um sioustu målsme&fero .......... 71. §.

Um framburoa lcigun 72. §.

Um vfsun mals til atkvæoagjOroar . 73. §.

Um lcigun spurm'nga til atkvæoagreioslu 74. §.

Um f>ann hått, å hvern atkvæoagjcSroin å fram ab tara 75. §.

Um skråsetni'ng alitsskjala 76. §.

Um einstakra manna bdnarbréf og umkvartanir . . 77. §.

Um alfnngisgjtJroa auglysing a prenti • 78. §.

Um kostnao alfnngis 79. §.

Forordning angaaende nærmere Bestemmelser 8. Marts.

betræffende Præsters og Kirkers Indtægter paa

Island. Khavn den 8. Marts 1843. — Publiceret i

Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1843, samt i adskillige

Jurisdictioner paa Island, nemlig : 1843 i Reykjavik, Gullbringa

og Kjosar Syssel, VestmanntJe, Arnæs, Myra og Hnappadals,

Snæfellsnæs, Dala, Oefjords, Thingde og begge Mula Syssel-

ernej 1844 i Skaptafells, Borgarfjords, Hunavatns og Skaga-
fjords Sysseler. — Canc. 1. Departements Registrant 1843,

Nr. 48*. - Original -Aftryk hos Schultz, 8 Sider i 4*.

FSrste Side Titelblad, den danske Titel tfverst, derunder den
islandske, det Ovrige paa Titelbladet Dansk. Paa de lige

Sider (2—6) den danske Text med Underskrifter og Sigillatur,

paa de ulige Sider (3—7) den islandske Text uden Under-
skrifter; den sidste Side blank. Ny Colleg. Tid. for 1848,
S. 175—184 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1843, S. 28-80.
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4843. Schou XXIII, 697—699. Roesk. Stændertid. 1842, S. 506—

8. Marts. 516, 2151, 2761-2776
;
2903-2907, 4168; Betænkn. S. XLIII.

— Tioindi fra nefndarf. fslenzkra embættism. 1841, S. 64—72.

Fréttir fra fulltruafang. i Hr6arskeldu 1842, S. 35—62.

Forordning, angaaende nærmere Bestemmelser af

nogle Poster i Anordningen af 17. Juli 4782, betræf-

fende Præsters og Kirkers Indtægter paa Island.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at ligesom Vi

finde en* Forbedring i Præsternes Kaar paa Vort Land

Island nodvendig, saaledes have Vi, uagtet de fornbdne

Overveielser angaaende Tilveiebringelsen af de Midler,

hvorved dette kunde udfores, ei endnu ere fuldendte,

fundet det billigt, at bemeldte Embedsmænd strax for-

hjælpes til at erholde den sande Værdi af Betalingen

for det saakaldte Extraværk, saaledes som denne er

normeret ved Anordningen af 17. Juli 1782, men hvilken

de, efter at det da bestaaende faste Forhold mellem

Penge og Varer var blevet forandret som en Fblge af

Forordningen af 13. Juni 1787 angaaende den islandske

Handel, siden have maattet savne. I denne Henseende

have Vi ladet Vore troe raadgivende Provindsialstænder

for Sjællands, Fyens og Lollands -Falsters Stifter, samt

for Island og Færoerne, forelægge et Lovudkast, der

indeholder de fornbdne Bestemmelser desangaaende,

og i Forbindelse dermed ligeledes bringer Betalingen

saavel for Begravelsessted til Kirkerne, hvis Vedlige-

holdelse paa Island i Almindelighed paaligger Præsterne,

som for Kirkeregnskabernes Revision og Provsternes

Kirkevisitatser, tilbage til deres oprindelige Værdi. Efter

herover at have indhentet bemeldte Stænders allerund.

Betænkning, byde og befale Vi som folger:

4) Fblgende i den allernaad. Anordning for Island

af 17. Juli 1782 om Indtægter til Præster og Kirker,

disses Vedligeholdelse og Regnskab, bestemte Betalinger

' blive i Fremtiden, istedetfor at de hidtil have været

udredede med det der anfbrte Pengebelob, at erlægge

med Naturalier, ansatte efter det Priisforhold, hvorfra

Anordningen er gaaet ud, saaledes:
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For Sang og Jordspaakastelse, efter Anord- 1843.

ningens 9. §, 6 Alen. — For Brudevielse, efter An- 8. Marta,

ordningens 10. § (med Hensyn til den der anordnede
~~ *' ~

Glassification): af forste Classe 7 Alen, af anden Classe

5V» Alen, af tredie Classe 3 1
/« Alen og af fjerde Classe

2V4Alen. — For Barnedaab af forste Classe

6

1
/« Alen,

af anden Classe 3'Åi Alen og af tredie Classe 2*A Alen. —
For Boms Forberedelse til Confirmation det

Samme som for Barnedaab i Forhold til den Classe,

hvortil Forældrene hore, og for Barselkoners Ind-

lede Ise det Halve. — Til Præsten, efter Anordningens

16. §, for Revision af et Kirkere gnskab 3'V« Alen,

og til Provsten, efter samme § i Anordningen, for

Kirkevisitatser, af hver Hovedkirke 20 Alen, af hver

Annexkirke 40 Alen. — 2) Paa samme Maade, som

ovenfor er bestemt i Henseende til Geistlighedens Be-

taling, skal ogsaa den i Anordningens 13. § normerede

Betaling til Kirken for Begravelsessted omsættes, nem-

lig: fra 27 Sk. for et spædt Barn og 54 Sk. for ældre

Folk, til respective 6 Alen og 12 Alen. — 3) Alle i det

Foregaaende ommeldte Alen bor, naar de ikke ydes i

gode og forsvarlige Landorer, erlægges med Penge

efter ethvert Aars Capitelstaxt's Middelpriis.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn

den 8. Marts 1843.

Tilskipun, åhrærandi nåkvæmari åkvarfcanir nokk-

urra atri&a i reglugjtfrfcinni af 17. Juli 1782, vifcvikjandi

presta og kirkna tekjum å Islandi.

Ver Chrisljån hinn Åttundi <&c. G. V., afc eins og

Ver ålitum {)a& nauBsynlegt, a& kjdr prestanna å Islandi

bætist, svo hfifum Ver og, {)6tt tilhlyfcilegar yfirveganir

um utvegun })eirra mefcala, met hverjum J)ab yr&i lit-

verkafc, ekki enn séu å enda kljåbar, ålitifc Jjab vera

sanngjarnlegt, ab nefndum embættismtfnnum strax veitist

\
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4843. hjalp til ab nå Jwf rétta andvirbi J>eirra gjalda, er J)eim

8. Marts, ber fyrir svokbllub extraverk, J)annig sem J)ab er åkvebib

1 reglugjbrbinni af 17. Juli 1782, en an hvers f>eir samt,

eptir ab så })å gildandi vissi jbfnubur millum penfuga.

og landaura var genginn ur skorbum, vegna afleibfnga

tilskipaninnar af 13. Juni 1787, vibvfkjandi Islands kaup-

hbndlun, sfban hafa orbib ab vera. I }>essu tilliti hbfum

Ver låtib framleggja fyrir Vor trdu råbgefandi urndæma-

stbnd fyrir Sjålands, Fj6ns og Lålands- Falsturs stipti,

svo og Island og Færeyjar, eitt lagaframvarp, er inni-

heldur naubsynlegar åkvarbanir um {>ab efni, og f sam-

einfng })ar vib sbmuleibis endurveitir J>eim gjbldum, er

lukast eiga bæbi fyrir legstab til kirknanna, fyrir hverra

viburhaldi å Islandi prestarnir optastnær eiga ab sorga,

og fyrir yfirskobun kirkjureiknfnganna og préfastanna

kirkjuvisitaziur, J>ab ver?) er [>au f bndvenbu hbfbu.

Eptir ab hafa utvegab hérum nefndra standa allraundir-

gefnasta ålit, bjébum og skipum Ver sem eptir fylgir:

1) Eptirskrifub f allranåbugastri reglugjorb fyrir Is-

land af 17. Juli 1782 (um tekjur presta og kirkna,

J)eirra viburhald og reiknfnga) åkvbrbubu gjdld, eiga

framvegis, f stab J)ess ab }>au hfngabtil hafa borgub verib

meb J>eirri J>ar tilgreindu penfnga upphæb, ab gjaldast

f landaurum, metnum ab tiltblu vib {)ab verblag, til hvers

reglugjorbin mibabi, å t>enna hått:

Lfksaungseyrir eptir tilskipaninnar 9. §, 6 ålnir.

— Fyrir hjénavfgslu eptir reglugjorbarinnar 10. §

(meb tilliti til |>ess J)ar fyriskipaba flokkaskiptis) af fyrsta

flokki 7ålnir, af bbrum flokki 57s alin, af Jmbja flokki 372

ålin og af fj6rba flokki 274 alin. — Fyrir barns skfrn:

af fyrsta flokki 57« alin, bbrum flokki 374 alin og af J»ribja

flokki 274 alin. — Fyrir undirbiining barna tilferm-

fnga r hib sama, sem fyrir barns skfrn, ab tiltdlu vib {>ann

flokk, til hvers foreldrarnir heyra, og fyrir innleibslu

kvenna f kirkju helmfngur J^ess gjalds. — Til prestsins

eptir reglugjorbarinnar 16. §, fyrir yfirskobun eins

kirkjureiknfngs 37« alin, og til pr6fastsins, eptir reglu-

gjorbarinnar sama§, fyrir kirkjuvisitaziur, af hverri
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hofu&kirkju 20 ålnir og af hverri anncxiukirkju 10 ålnir.

— 2) A sama hått, sem hér a& framan er åkvarfca&ur um
tekjur prestastandsins, skal éinnig {)ao i reglugjøroar-

innar 13. § åkveona legkaup til kirknanna breytast,

nefnilega frå 27 skildingum fyrir tingbarn og 54 skild-

fngum fyrir eldra f61k, bvort fyrir sig til 6 ålna og 12

ålna. — 3) Allar ^ær i framanskrifubu umgetnu ålnir

eiga, J>egar £ær ekki greioast i g6bum og gildum land-

aurum, aib borgast mefc penfngum, samkvæmt meoal-

veroi sérhvers érs capitelstaxta.

Héreptir eiga allir hlutaoeigendur ser allraundir-

gefnast ab hegoa. — Gefio i Vorum koniinglega aoseturs-

stao Kaupmannahøfn J)ann 8. Martsi 1843.

1843.

8. Marts

Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd, 9. Marts,

angaaende Attester om indtrufne Dodsfald af

Udlændinge. Khavn den 9. Marts 1843. —
Canc. 8. Depart. Brevb. 1843, Nr. 938—971. Original-Aftryk

som „Circulaire", 2 Blade' i 4t0
. Ny Colleg. Tid. for 1843,

S. 293—294. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1843, S. 55.

Da de ifølge dette Gollegii Circulaire af 14. Juli

f. A. hertil indsendte Dødsattester for fremmede Staters

her afgaaede Undersaatter eller Personer, der tidligere

have været hjemmehørende i Udlandet, ikke fuldkom-

ment have svaret til det dermed tilsigtede Oiemed, og

hvad der af fremmede Autoriteter i lignende Tilfælde

iagttages, skulde Cancelliet i Forbindelse \ med den i

bemeldte Circulaire indeholdte Tilkendegivelse tjenstl.

anmode (Tit.) om endvidere at paalægge vedkommende

Retsbetjente, at de, forsaavidt ikke allerede den af ved-

kommende Sognepræst udstedte Attest, foruden Op-

givelse af den Afdødes fulde Navn, Stilling og Alder,

samt Hjem- eller Fødestedet, tillige maatte indeholde

de yderligere Oplysninger, der maatte haves angaaende

samme Afdødes øvrige Forhold, selv i Korthed neden-

XII. B. 34
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4843. under tilfiiie disse, navnlig om han efterlader sig Gods

"^^^^paa Stedet, og om der haves Kundskab om hans i Ud-

landet værende Arvinger. Ligesom Retsbetjenten der-

hos i ethvert Tilfælde under Embedssegl vil have at

attestere paa selve Dødsattesten, at samme er udfærdiget

af rette vedkommende Sognepræst, saaledes maatte Docu-

mentet ogsaa forinden Indsendelsen hertil forsynes med

lignende Legalisation af (TiL), hvorfor, samt med Hensyn

til de derefter tilkommende Legalisationer, det vil være

fornodent, at den oprindelige Attest udfærdiges i det

mindste paa et Halvark, og saaledes efterlader tilstræk-

keligt Hum til seneré Tilfoininger. — Det kgl. Danske

Cancellie den 9. Marts 1843.
X

9. Marts. Cancellie - Plakat ang. medicinsk - chirnrgisk

Examen for Ikke-Studenter. Khavn den 9. Marts

1843. — Denne „Cancellie- Plakat, om at de medicinsk-

chirurgiske Studerende, som ikke have underkastet sig Examen,

endnu i Foraaret 1843 have Adgang til den medicinsk-chir-

urgiske Examen", bekjendtgjttr en paa Forestilling af Direc-

tionen for Universitetet og de lærde Skoler afgiven kongelig

Resolution af 4. Marts 1843, hvorved den i Plakat 30. Januar

1838 satte Termin for den nævnte Examen forlænges. — Canc.

2. Dep. Registr. XLIV, 80b (1843, Nr. 208). Original-Aftryk hos

Schultz, 2 Blade i 4*°. Ny Coll. Tid. 1843, S. 184. Qvart-

Forr. for 1843, S. 58-59 ; Schou XXIII, 699.

15. Marts. Kongelig Resolution angaaende Ophævelse af

Pharmacopoea pauperum
1

. Khavn den 15. Marts

1843. — I Cancelliets Forestilling 15. Marts bemærkes,

at efter Udgivelsen af en ny Pharmacopoea Danica, saavel

som en ny Medicinaltaxt, maatte den i 1828 med kgl. Autori-

sation udgivne Pharmacopoea praxis publicæ ansees for ufuld-

kommen i adskillige Dele, hvorfor det var ønskeligt, saavel

for de Læger, der ordinere Medicin paa offentlig Bekostning,

som for Apothekerne, der forfatte Regninger over den saaledes

O Canc. Skriv. 12. Juli 1843.



Kgl. Resol. ang. Pharmacopoba. 531

leverede Medicin, og for dem, der skulle revidere disse, at der 1843.

foretages et nyt Udvalg af/ de Lægemidler, som skulle bruges ——

-

15 IVIcirts
i den offentlige Praxis, og en Fortegnelse derover udgives.

Efter Correspondence med samtlige Physici havde Sundheds-

Collegiet derfor udarbeidet et Udkast til en ny Pharmacopoea

for den offentlige Praxis og indsendt samme til Cancelliet,

for at forelægges til kongelig Stadfæstelse, hvortil Udkastet

| indstilles. — Canc. 2. Depart. Forestilling 1843, Nr. 61. Al-

green-Ussings Reskriptsamling for 1843, S. 62 (med Anm.).

Vi ville allern. have det vedlagte af Vort Sundheds-

Collegium udarbeicrade Udkast til en ny Pharmacopoe

for den offentlige Praxis forsynet med Vor allerhbieste

Approbation. — KjObenhavn den 15. Marts 1843.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands 23. Marts.

Nord- og Oster -Amt, ang. Rettighed for Di-

striktslægen i Øster-Amtet til at dispensere Me-

dicin. Khavn den 23. Marts 1843. — Canc. 3. De-

part* Brevb. 1843, Nr. 1172.

I Anledning af det gjennem det kgl. Sundheds-

Collegium Cancelliet tilstillede Andragende fra Distrikts-

læge Beldring i Brecka, hvori denne anholder om at

maatte fritages for selv at dispensere Medikamenter til

Syge, og at et Apothek maatte oprettes paa Osteriandet,

' og hvorover man har modtaget Hr. Amtmands Yttringer

i behagelig Skrivelse af 15. Septbr. f. A., skulde man,

efter at have corresponderet med det kgl. Rentekam-

mer og det kgl. Sundheds-Collegium, til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse herved tjenstl. melde,

at bemeldte Distriktschirurg Beldring indtil videre og

saalænge intet Apothek oprettes i hans Embeds-Distrikt,

bOr som hidtil være forsynet med Medikamenter og

vedblive at dispensere disse til sine Patienter, men at

det tillige saa længe tillades ham at forsyne sig med
samme fra hvilketsomhelst Sted i eller udenfor Island,

han finder sig bedst tjent med. — Det kongel. Danske
Gancellie den 23. Marts 1843.

v
34*
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843. Kongelig Instrux for Valgdirecteurerne i Is-

land
,

ang. Forholdsregler ved Valgene til Al-

thinget. Khavn den 24. Marts 1843. — Denne

Instrux er i Udkast approberet ved kongelig Resolution 24.

Marts (Canc. 3. Depart. Forestill. 1843, Nr. 46). Den er

i Form af Reskript udfærdiget i 20 Exemplarer, nemlig til

Byfogden i Reykjavik og til alle Sysselmænd , som Valgdirec-

teurer, den fttrste i Kjbbstaden og de sidste hver i sit Syssel.

Canc. 3. Depart. Registr. 1843, Nr. 149.

,-. Christian den Ottende &c. Vor Naadel Da det

er Vor allerb. Hensigt, snarest muligt i Medfbr af Vor

allerh. Forordn, af 8. d. M., at indkalde det islandske

Altbing, saa ville Vi, at de i dette Oiemed fornbdne

Valg af Althingsmænd og Suppleanter uden mindste

Ophold skulle foretages, og har Du i saa Henseende

at udfore de Dig som Valgdirecteur i del Dig anbetroede

Syssel paaliggende Forretninger, med Hensyn til hvilke

Vi henvise Dig til de desangaaende givne Bestemmelser

i fornævnte Vor allerh. Forordning, og haver Du i

Overeensstemmelse med disse troligen og redeligen

at opfylde det Dig anbetroede Kalds Pligter, ifolge den

af Dig forhen aflagte Eed.

For det Fbrste haver Du at sorge for, at paalidelige

og fuldstændige Fortegnelser over de Valgberettigede

og Valgbare uden Ophold affattes i Overeensstemmelse

med Forordningen og det herhos under Nr. \ fblgende

Schema, hvis Rubrikker dog blive at oversætte paa

Islandsk; og dernæst vil det paaligge Dig, at foranstalte

selve Valgene paa anordnet Maade udfbrt, hvorved

Du haver at iagttage, at Alt foregaaer med den stbrst

mulige Simpelhed, Nbiagtighed, Orden og Værdighed,

at den allerh. Hensigt* som ligger til Grund for hine

Bestemmelser, fyldestgjbres, og at i Særdeleshed de

Valgberettigede ikke paa nogensomhelst Maade maae

hindres i frit, i Overeensstemmelse med deres Over-

beviisning, at vælge blandt de Valgbare.

I dette Oiemed er det ogsaa i Forordningens §
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25 befalet, at Du paa Valgdagene har at aabne Valg- 1843.

handlingen med at oplæse denne Din Instrux, og i ^T^artT
samme Hensigt paalægge Vi Dig, paa given Anledning

nærmere at oplyse de Valgberettigede og de Valgbare

saavel om deres Pligter, som om deres Rettigheder.

I denne Henseende haver Du at erindre om, at

Enhver ved Benyttelsen af sin Valgret, der kun kan

uddves personlig, bflr holde sig den foreskrevne Orden

efterrettelig (§ 29), og at han behcirigen kjendeliggjor

de Personer, som han vil vælge til Althingsmænd eller

Suppleanter, samt, naar de bijre hjemme i et fremmed

Valgdistrikt, ndie betegne det Distrikt, hvori de ere

bosatte (§ 30). Fremdeles har Du at gjore de Valg-

berettigede og Valgbare opmærksomme paa, at de

kunne paastaae, at Enhver admitteres til Stemme-

givning efter den forud bekjendtgjorte Orden (§ 30),

at der, saafremt nogen ved Feiltagelse maatte have

stemt paa ikke valgbare Personer, indtil Slutningen af

Valghandlingen, indrommes ham Tid til at gjOre et

andet Valg (§31), og at der vil blive afgivet KjendeJse

angaaende de Erindringer, som nogen paa anordnings-

mæssig Maade maatte have fremsat mod Valglisterne

eller Fremgangsmaaden ved Valghandlingen.

De Protocoller, som ved Valghandlingen blive at

fore over de Valgberettigede og Valgbare, b6r indrettes

i Overeenssternmelse med det denne Instrux med-

fblgende Schema Nr. II a og b, dog at Rubrikerne

anføres paa Islandsk.

Naar Valghandlingen, hvis hurtigst mulige Fremme

Vi i Henhold til oftmeldte Vor Forordnings § 24 paa-

lægge Dig som en særdeles Pligt, er bragt til Ende,

bar Du i Overeenssternmelse med Anordningens For-

skrifter at bekjendtgjtire Resultatet af samme i Valg-

distriktet, samt iagttage det ellers Fornødne i saa

Henseende. Ved Meddelelserne om Valgene har Du

derhos at gjbre de valgte Althingsmænd og, Suppleanter

opmærksomme paa, at, saasnart en Althingsmand, efter
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1843. at Althinget er sammenkaldt, er kommen til Over-

Z7~~^T*r~ beviisning om, at han ikke vil være istand til at mode,

han da derom bor underrette vedkommende Suppleant,

som derefter uden særlig Indkaldelse fra Vor Commis-

sarius bor give Mode, men at der dog derhos, saa-

snart gjbrligt, derom bor gives Underretning til Vor

Commissarius, eller, hvis en saadan ei endnu maatte

være udnævnt, til Stiftamtmanden, samt at en saadan

Indberetning tillige bliver at gjore, hvis det Tilfælde

skulde indtræffe, at ogsaa Suppleanten har Forfald,

der hindrer ham fra at mode. Dermed skeer Vor

Villiel Befalende Dig Gud l — Skrevet i Vor kongelige

Residentsstad Kjobenhavn den 24. Marts 4843 1
.

[Bilag].

/. Schema til Valgliste for N. iV. Syssel.

Rep.

Valg-

beret-

Tillige

Valg-

bare.

Hjemmel for

Valgret og Valg- 1

barhed.
|

Bemærkninger.

jo (Iblandt andet

3 ang. Aarsagcn,
hvorfor Valgbe-

3 rettigede ikke

cj tillige ere valg-
bare).

tigede. Jorders
Dyrhed.

Bygnin- n
gors Taxa- <

tionssum.

N. N.

• * -

N.N.

N.N.

n

ikke.

1

O Med Canc. Skrivelser 6. Mai 1843 ere Exemplarer af disse

Instruxer for hver Jurisdiktion (dog findes Vestmannc5erne

ikke anfdrte) tilstillede de respektive Amtmænd, med

Anmodning om at tilstille Vedkommende Samme. Canc.

3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 1889—1891.

\

i
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//. Schema til Stcmmegivningsprotokoller.

A. Protokol over de Vælgende.

1843.

24. Marts

ReD.
-Vælgernes

Navne.
De Val2te BpmrPrkniiiper.

N. N. i. N. N.
'

• • ' \# 1 * I . ^# * mm -
1 f

B. Protokol over de Valgte.

Rep. De Valgbare. Af hvem givet Stemme.

N. N. N. N., N. N.

Stemmernes Antal.

Patent angaaende Valgene af Deputerede til 24. Marts

Althinget. Khavn den 24. Marts 1843. —
Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1844, samt

i adskillige af Landets Jurisdictioner, nemlig 1843 i Reykjavik,

samt 1844 i Rångårvalla, Vestmanna, Borgarfjords, Snæfells-

næs, Isafjords, Hunavatns, Skagafjords og Sonder-Mula Syssel.

Canc. 3. Dep. Registr. 1843-45, fol. 48, (1843, Nr. 148). Origi-

nalaftryk paa Dansk og Islandsk hos Schultz, 3 Blade i 4to
: første

Sjde Titelblad, den danske Titel tfverst, derunder den islandske,

det Bvrige paa Titelbladet Dansk. Paa Side 2 og 4 staaer

den danske Text med Underskrifter og Sigillatur, Side 3 og

5 den islandske Text uden Underskrifter; den sidste Side

blank. Qvart-Forr. for 1843, S. 62—63. Schou XXIII,

722—723. Isl
;

andsk: Original-Aftryk med den danske Text

(see ovenfor).

Patknt angaaende Valgene af Deputerede til det

islandske Althing.

Vi Christian, den Ottende &c. G. v.: Da Vi have

besluttet snarest muligt at indkalde den raadgivende

Forsamling, der ifolge Vor Forordning af £. dennes
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1843. under Navn af Altbing skal indrettes paa Vort Land

24. Marts. Island, saa have Vi udstædt de fornodne Befalinger til

samtlige Valgdirecteurer om, uden Ophold at begynde

og tilendebringe Valgene, saavel af Althingsmænd som

af Suppleanter. Idet Vi herved kundgjore dette for

samtlige Vore kjære og troe Undersaatter paa bemeldte

Vort Land, befale Vi tillige, saavel de Embeds- eller

Bestillingsmænd, der paa anordnet Maade skulle med-

dele Valgdirecteurerne de til Valglisternes Forfattelse

nodvendige Efterretninger, Fortegnelser og Extracter,

eller paa anden Maade skulle gaae dem tilbaande,

som overhovedet Alle, hvem det ifolge Forskrifterne i

Forordningen paaligger at udfore noget Arbeide eller

medvirke ved Valghandlingen, at de lade sig det være

magtpaaliggende, det hurtigste muligt at udfore Vor

allerhoi. Villie og derved bidrage til Opnaaelsen af

Vort landsfaderlige Oiemed.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjoben-

havn den 24. Marts 1843.

Bo&unarbréf viovikjandi kosmngum fulltriia til

hins islenzka alsings.

Ver Christjån hinn Attundi, &c. G. v.: j>ar Ver

hofum ålyktao, ao samankalla svo fljétt sem mogulegt

verour J)å
rå&gefandi samkomu, sem eptir Vorri tilskipun

af 8. J)essa måna&ar å ao stiptast meo alsings nafni å

Voru landi Islandi, svo hofum Ver litgefio nau&synlegar

skipanir til allra kosningastjérnara, um J)a&, af) J)eir

tafarlaust byrji og til lykta lei&i alj)lngsmanna og vara-

J)ingmanna kosningar. I J>vi Ver kunngjbrum dllum

Vorum kæru og triiu undirsåtum å nefndu Voru landi

J>etta, bjéoum Ver undir eins bæoi })eim embættis- eour

sysiunarmbnnum, er å tilskipaoan måta eiga ao greioa

kosnlngastjérnurunum (jær til kosningaskrånna samsetn-

ingar nauosynlegu sk^rslur, uppskriptir og utdrætti,



Patent ang. Valg til Althinget. 537

ebur a annann hått vera ])e\m til abstobar, og annars I

ollum, sem eptir tilskipunarinnar fyriskriptum skyldast

til ab leysa nokkub starf af hendi vib kosninga-gjorbina,

ebur eiga })ått i hennar framkvæmd, ab [>eir låti sér

vera mjog annt um J>ab, ab fullnægja Vorum allrahæsta

vilja svo fljétt sem kostur er å, og [)armeb stubla til

[)ess, ab Voru landsfoburlega augnamibi nab verbi.

Héreptir eiga allir hlutabeigendur sér ab hegba. —
Gefib i Vorum konunglega absetursstab Kaupmannahbfn,

£ann 24. Martsf -1843.

Reskript til Finants-Deputationen, ang. Stats- 24 -

Budgettet for Aaret 1843. Khavn den 24. Marts

1 843. — Original-Aftryk hos Schultz af „Budget for Aaret

1843 for samtlige Stats-Indtægter og Udgifter, vedkommende

Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen

og Lauenborg, med tilhorende Bilande. Publiceret fra Finants-

Deputationen ifélge Hs. Majestæts allerltåi. Reskript af 24.

Marts 1843". Khavn 1843. XXXII + 264 Sider i 4*°. Her

optages kun hvad der ligefrem henføres til Island. Ny Colleg.

Tid. 1843, S. 409-427 (uden Bilagene). Schou XXIII,

701—722 (ligeledes uden Bilag).

Christian den Ottende &c. V. s. G. Vi have

allernaad. approberet det hermed folgende Budget for

Statens samilige Indtægter og Udgifter for Aaret 1843,

og bemyndige Vi Eder til at lade saavel Budgettet,

som de dertil horende Bilage, tilligemed dette Vort

allernaad. Reskript, ved Trykken bringe til offentlig

Kundskab.

lovrigt er det Os ukjært, at Vor allerh. Befaling

af 26. Marts f. A., om den betimelige Indsendelse af

Forslagene til de aarlige Budgetter, ei af alle Collegier

er bleven efterkommet, hvisaarsag Budgettet selv ikke

for har kunnet forelægges Os til allerh. Approbation;

men Vi holde Os forvisset om, at hiin Befaling for

Fremtiden ncJiagtigen vil vorde iagttagen, saameget

mere, som de Vanskeligheder, der ved fbrste Aars
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1843. .Regnskabs Aflæggelse i den til Budgetterne svarende

24. Marts. Form fremstillede sig, maae ansees hævede; og har

Vor Finanis -jUeputatioa at træffe de dertil fornbdne

Foranstaltninger, og navnligen at indberette til Os, naar

Regnskaber for det forbigangne Aar eller Forslag til

Budgettet for det folgende Aar ei ere indsendte til

den bestemte Tid.

Hvorefter l Eder allerunderd. have at rette. Be-

falende Eder Gud! — Skrevet i Vorkongel. Residents-

stad Kjftbenhavn den 24. Marts 1843.

Budget for Aaret 1843 (S. V—XXXII).

Specialsummer. Hovedsummer.

*KR £Tal- ^ffet
Reglem « 1843.

ReSlem ' 1843.

,Rbd. Sk. Rbd. Sk. Rbd. Sk. Rbd. Sk.

Udgifter : . . . D, Rente-
kammeret.

7. Præmier for Fiskerie

under Island . . . . » » » » • • 2715 »

13. Udgifter, Island

vedkommende ...» » » » • » 15000 »

Bilage til Budgettet for Aaret 1843 (S. 1—264):

Udgiftsbilag VII, A3:
t(
D.a .Sagen angaaende

den Forandring i det islandske Skatte- og Afgiftsvæsen,

der skulde , tjene tjl at dække Underbalancen af Is-

lands Indtægter mod dets Udgifter, har gjort yderligere

Oplysninger fra Embedsmændene i Island nodyendige,

vil endnu nogen Tid medgaae, inden den kan fjnde

Afgjbrelse. Til det Belob Rbd., po.m Lbnningerne

til Overoyrighedspersonerne paa Island udgjorde efter

Udgiftsbilag VIII , D til Normal -Reglementet og Bud-

gettet for 4841
,
og hvjtøe Xonnjpger bleve overfarte

paa Islands Jordebogstøss^e, vil for 1843 Jkomme et,

Amtmanden over Islands Vester- Amt øllernaadigst

forundt, pe.r30nli.gt Tillæg af 300 Rbd. ^arligen."
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Gancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 1843.

og Oster-Amtet i Island, ang. Publication af de^^l!8
;

udkomne Lovbud paa Islandsk. Khavn den 28.

MartS 1843. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 1218

-1221. Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1843, S. 75—76.

Overeensstemmende med Amtets Indstilling i be-

hagelig Skrivelse af 25. Juni f. A. lod Gancelliet i sin

Tid den deri omhandlede mod Balduin Johnsen af

Kristnæs for formentligt Indbrud og Tyveri anlagte

Justitssag, hvorunder der var opstaaet Spbrgsmaal om,

hvorvidt de senere end Forordn. 2\. Deebr. 4831 for

Danmark emanerede Love, som udvides til Island, b<5r,

saaledes som af den islandske Overret i den af samme

afsagte Dom var antaget for der at være gjeldende,

ikke alene oversættes i det islandske Sprog, men

ogsaa thinglæses i en saadan Oversættelse, indanke

for Hoiesteret, og idet man tilstillede Justitiarius den

derom udfærdigede Ordre, anmodede man ham om at

indberette Udfaldet af Sagen, og at meddele Gollegiet

de Motiver, hvorpaa Dommen maatte blive bygget.

Af det Svar, man derefter modtog fra den

nævnte Embedsmand, har man erfaret, at Landsover-

rettens Dom er bleven stadfæstet, og at Hoiesteret

saaledes med denne Domstol har været enig i, at det

ovenfor fremsatte Spbrgsmaal maa besvares bekræftende,

hvilket man ikke skulde undlade tjenstl. at tilmelde Hr.

Amtm., i det man, som Folge heraf, lige tjenstl. skulde

anmode Dem om at foranledige, at de for Danmark
oprindelig emanerede Anordninger, som senere end

Forordn. 21. Decbr. 4 834 maatte være oversatte paa

Islandsk, blive, om de end forinden Oversættelsen

have været thinglæste, i den islandske Oversættelse

læste ved de i Islands Nord- og Ost-Amt værende
Retter, forsaavidt dette ikke allerede maatte være Til-

fældet, samt at saadant ogsaa for Fremtiden bliver

«

I



540 Canc. Skriv. ang. Lovenes Publicatkw.

1843. iagttaget. — Det kongel. Danske Cancellie den 28.

so. Marts. Cancellie - Plakat angaaende Tiden for Mand-

talsthingenes Afholdelse paa Island. Khavn den

30. MartS 1843. — Publiceret i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli Maaned 1844, ligesom ogsaa i forskjellige af

Landets Jurisdictioner, nemlig 1843 i Reykjavik, 1844iSkapta-

fells, Rångårvalla, Borgarfjords
,
Myra og Hnappadals, Snæ-

fellsnæs, Dala og Isafjords Sysseler, samt i alle Nord- og

Oster-Amtets Jurisdiktioner. Canc. 3. Dep. Registr. 1843—45,

fol. 55 (1843, Nr. 160). Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk

hos Schultz, 4 Sider i 4to
: ftfrste Side Titelblad , den danske

Titel b'verst, derefter den islandske, det b'vrige paa Titelbladet

Dansk. Paa anden Side den danske Text med Underskrifter

og Sigillatur; tredie Side den islandske Text uden Underskrif-

ter
5

fjerde Side blank. Qvart-Forr. for 1843, S. 74; Schou

XXIII, 723. Islandsk: Original- Aftryk med den danske

Text (see ovenfor).

Gancellik- Plakat angaaende Tiden, paa hvilken

Mandtalsthingene paa Island skulle afholdes.

Paa Gancelliets derom nedlagte allerunderd. Fore-

stilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under

22. d. M. allernaad. at resolvere som folger:

Vi ville allernaad. have bestemt:

-I) at Mandtalsthingene i Island skulle begynde i

Tidsrummet fra den 16. til 20. Mai, og siden med de

J

) Canc. Skrivelser af samme Indhold ere under s. D. af-

gaaede til Amtmændene i Sfinder- og i Vester- Amtet,

hvori yttres, at Cancelliet
<t
har Grund til at formode, at

der blandt Retsbetjentene i Island har været Menings-

ulighed om, hvorvidt Thinglæsning af den islandske Over-

sættelse kunde være nbdvendig, naar en i det danske

Sprog affattet Lov tidligere har været thinglæst". —
Endelig meddeles ogsaa den islandske Landsoverret Under-

retning om den Amtmændene givne Ordre. Canc. 3. De-

part. Brevb. sst.
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nodvendige Mellemfrister fortsættes saaledes, at de i 1843.

hvert Syssel kunne være sluttede i Tidsrummet fra 30. Marta,

den 6. til den 10. Juni, dog at der fra denne Regel
"

tilstedes folgende Undtagelser: nemlig, at Thingene i

Skaptefells Sysselerne maae begynde den 10. April, og

i Bardestrands, Isefjords og Strande Sysseler den 5.

Mai, ejler efter Omstændighederne noget senere, men
at de derefter fortsættes uafbrudt, saaledes at de

saavidt muligt ere endte i Slutningen af Juni Maaned,

samt at de i Oefjords og Sbnderrnule Sysseler maae i

de Thingsogne, hvorfra Veien gaaer over besværlige

Fjeld veie, udsættes indtil disse blive passable i Juni

eller Juli Maaned.— 2) at Sysselmændene, naar Thingene,

efter at være begyndte, ikke uafbrudt fortsættes, have

at tilfore Justitsprotocollen den fornbdne Forklaring om
Aarsagen dertil.

Hvilken Resolution man efter allerh. Befaling herved

kundgjOr til alle Vedkommendes Efterretning. — Det

kongel. Danske Cancellie den 30. Maris 1843.

Opio Gancellibréf, viovikjandi [>vi timabili, å

hverju manntalsjringin å Islandi eiga ab haldasl.

Eptir cancelliisins J)arum allraundirgefnast fram-

ferbu litlistun hefir hans Håtign kominginum })ann 22.

l>essa månaoar allranåougast {>6knazt ab ålykta sem
eptir fylgir:

Ver hofum allranåougast åkvaroao:

1) ab manntalstnngin å Islandi skuli byrja å tima-

bilinu fra 16. til 20. Mai, og skal ^eim siban, meb
naubsynlegu millibili, {>annig fram halda, ab {>au, i

hverri syslu, geti orbib til lykta leidd å timabilinu millum
t>ess 6. og -10. Juni, {)6 svo, ab fylgjandi undantekn-
ingar leyfist frå £eirri reglu, nefnilega: ab ^Ingin i

Skaptafells sfclum megi byrja J>ann 10. Aprilis, og i

Barbastrandar, Isafjarbar og Strandas^slum })ann 5. Mai,
ebur, eptir kringumstæbunum , nokkub sibar, en ab
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[>eim jjar eptir tafarlaust framhaldisl j)annig, ab J)au, ab

svo miklu leyti sem mOgulegt verour, séu enduo meo

Jiinfménaoar iltgaungu, svo og, ab J>eim i Eyjafjar&ar-

og Su&ur-Miila syslum megi, i {)eim Iringséknum, til

hverra menn hljéta ab feroast yfir or&uga fjallvegi, slåst

å frest, {)ångaotil ab {)eir veroa vel færir i Juni- eour

Jullmånuoi. — 2) ab s^slumennirnir, £egar Jrfngunum,

eptir ab J>au byrjub v6ru, ekki tafarlaust er fram haldio,

eiga ab innfæra i }rfngb6kina {)å skyrslu, er vib {>arf,

um orsbkina J>artil.

|>essi lirskurour augtysist hérmeo, eptir allrahæstu

bo&i, til allra hlutaoeigenda eptirbreytingar. — Hib

konunglega danska Cancelli, }>ann 30. Martsi 4843.

Cancellie • Skrivelse til Amtmændene i Island,

ang. Reglerne for Mandtalsthingenes Afholdelse.

Khavn den 4. April 1843. — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1843, Nr. 1349-51.

Ved at tilstille Herr (Tit.) de medfølgende Exem-

plarer af den under 30. f. M. udfærdigede Cancellie-

Plakat angaaende Tiden, paa hvilken Mandtalsthingene

skulle afholdes, skulde man tjenstl. anmode Dem om

at tilkjendegive vedkommende Retsbetjente, at det ei

er Hensigten med denne Plakat, at de i samme fore-

skrevne Regler allerede skulde gjores gjeldende ved

de Mandtalsthing, som afholdes i indeværende Aar,

men at den blot ved disse Thing vil være at læse,

for derefter at iagttages ved de Mandtalsthing, soiti

afholdes i de fdlgende Aar. — Det kongel. Danske

Cancellie den 4. April 1843.

Cancellie • Plakat ang. nogle kirkelige Bevil-

lingers Meddelelse af Biskopperne. Khavn den

4. April 1843. — Denne Plakat er i Canc. Skriv. H-

Februar 1845 anseet som „ligefrem anvendelig" paa Island,

men er dog ikke bleven udgiven paa Islandsk. Den anftfres
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imidlertid som publiceret (paa Dansk) i Synodalforsamlingen 4 843.

i Reykjavik i Juli 1843 og paa Vestmannberne 1844. Canc. 4. April.

1. Depart. Registr. 1843, Nr. 75. Original - Aftryk hos

Schultz, 2 Blade i 4to
. Ny Colleg. Tid. 1843, S. 321-323

(med Motiver). Qvart-Forr. for 1843, S. 78—79; Schou

XXIII, 726-727.

Cancellik - Plakat
,

angaaende Bemyndigelse for

Biskopperne til at meddele nogle Bevillinger i kirkelig

Henseende.

Det har behaget Hans Majestæt under 18. f. M.

allernaad. at resolvere:

J) at det, foruden de Undtagelser fra Confirmations-

anordningerne, som Biskopperné ved Forordn, af 23.

Marts 1827 ere bemyndigede til at bevilge, endvidere

for Fremtiden skal være dem overladt, at meddele

Tilladelse til at antages til Confirmation uden de i

Almindelighed befalede Kundskaber, naar det er op-

lyst, at et Barn, der er over den anordnede Confirma-

tionsalder, formedelst svage Evner eller af andre,

hverken det selv eller Forældrene tilregnelige, Aarsager

ikke har kunnet skaffe sig bemeldte Kundskaber, men
det dog er i Besiddelse af saadanne religieuse Folelser

og Begreber, at det bor kunne stedes til at nyde den

hellige Nadvere; — 2) at Biskopperne skulle være

bemyndigede til at bevilge Udvidelse af den i Forordn,

af 30. Mai 1828 § 14 indeholdte særliee Bestemmelse

for Kjbbenhavn, — at Daaben eller Daabens Bekræftelse,

naar den forefalder paa en Dag, da der er offentlig

Gudstjeneste, forst skal foregaae efter at Hdimessetjene-

sten er tilende, — til andre Menigheder, hvor Folke-

mængde eller andre Omstændigheder maatte gjbre en

saadan Udvidelse nbdvendig; — samt at saavel Af-

gjbrelsen af de sidstnævnte Tilfælde, som Meddelelsen

af de fornævnte Dispensationer i Heriseendé til de for

Confirmander anordnede Skolekundskaber, skal skee

ved Skrivelse, og uden Erlæggelse af nogen Betaling.

Hvilket herved kundgjbres til alle Vedkommendes

I - ;Y ...
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843. Efterretning. — Det kongelige Danske Cancellie, den

<T&& 4. April 4843.
April. r

April. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Venia ætatis for nogle Disciple til Optagelse i

Skolen. Khavn den 8. April 1843. — Univ. Direct.

Copieb. for Universitetet og Skolerne 1843, Nr. 646.

« I Anledning af de med Deres Hoiærv. 9 Skrivelse

af 24. Februar d. A. indsendte og anbefalede Andra-

gender fra Provst H. Johnsen i Glaumbæ og Sogne-

præst S. Nielsen i Blbndudalsholum, om Venia ætatis

til Optagelse i Islands lærde Skole for de af dem

forberedede tre unge Mennesker, nemlig Thorfinn

Jonathansson, Jon Thorkelsson og Jakob Gudmunds-

son, vil Directionen efter Omstændighederne ikke nægte

sit Samtykke til , at disse, uagtet de have naaet en

Alder af: de to fdrste over 20 Aar og den Sidstnævnte

af over 23 Aar, maae admitteres som Disciple i be-

meldte Skole, forsaavidt de iovrigt ved de Prover, der

bliver at anstille med dem, dertil findes qvalificerede.

Dette, hvorom Lektor Johnsen under D. D. er til-

skrevet, meldes herved tjenstl. Deres Hoiærv. til for-

neden Efterretning og til Bekjendtgjorelse for Ansbgerne.

— Den kongel. Direction for Universitetet og de lærde

Skoler den 8. April 1843 1
.
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April. Cancellie-Skrivelse til det kongel. Sundheds-

Collegium, ang. Plan til Omordning af Kaldadar-

nes Hospital m. v. Khavn den 11. April 1843.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 1429.

Efter at Gancelliet har modtaget det kongel. Sund-

heds -Collegiums Betænkning i behagelig Skrivelse af

) ') s. D. Skrivelse med Meddelelse herom til Lektor Theologiæ

Johnsen. Copieb. sst. Nr. 647.



X

Canc. Skriv. ang. Kaldadarnes Hospital. 545

27. Juni sidst]., betræffende den paatænkte forandrede 1843.

Anvendelse af Hospitalerne paa Island, og de disse Ih April,

tillagte Midler og Ressourcer, har Gollegiet besluttet at

indgaae med allerunderd. Forestilling om, at en For-

andring i denne Henseende forelbbig forsoges med
Hensyn til Kaldadarnæs Hospital, ligesom man ogsaa

har paatænkt at andrage paa, at Dr. med. & chir.

Hjaltelin beskikkes til Læge ved Hospitalet og i Arnæs

Syssel under folgende Vilkaar:

1) at Hospitalsgaarden Kaldadarnæs overdrages ham
til afgiftsfri Brugsjord, dog saaledes, at han selv over-

tager alle de paa Jorden hvilende Forpligtelser, og

derhos under den Betingelse, at han, foruden de Spe-

dalske, som for Tiden findes i Hospitalet, og for hvilke

han oppebærer den Betaling, som hidtil er tilstaaet

Hospilalsforstanderen, nemlig 5 Hundreder aarlig paa

Landsviis for Mandfolk og 4 Hundreder for Fruentimmer,

fremdeles efter nærmere Ordre fra Vedkommende mod-

tager til Cur og Forpleining saavel Spedalske, der

maatte ansees curable, som andre Syge, mod en i

Forhold til ovennævnte 'Betaling reguleret Godtgjbrelse.

— 2) at han af Hospitalets Midler nyder en Husleie-

hjælp af 4 00 Rbd. aarlig. — 3) at ligeledes 100 Rbd.

aarlig tilstaaes ham af den islandske Jordebogskasse,

som Læge i Arnæs Syssel, overeensstemmende med

allerhbi. Resol. af 4. September 1839.

Forinden imidlertid videre i Sagen foretages skulde

man tjenstl. have det kbngel. Sundheds-Collegium an-

modet om, behageligen at indhente Dr. Hjaltelins Er-

klæring, om han under fornævnte Vilkaar fremdeles

maatte attraae at modtage den ommeldte Post, og for-

venter man dernæst at modtage denne Erklæring, led-

saget af Collegiels nærmere Yttringer. — Det kongel.

Danske Cancellie den 11. April 1843 1
.

*—^ ___

i Anledning af denne Sag ventedes et nærmere Andra-

gende fra Dr. Hjaltelin, som formodentlig er udeblevet
v

og Sagen derved stillet i Bero. N

XII. li. 35
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1843. Kongelig Resolution ang. Udlevering af Ge-

~\2. April, værer til Nord- og Oster-Amtet ni. o>; Khavn den

12. April 1843. — I Rentekammerets Forestilling 11. April

bemærkes, at Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet, Etatsraad

Grimur Johnsson, havde anholdt om at maatte erholde ud-

leveret fra Arsenalet et Reisetelt og sex hensigtsmæssige Pak-

sadler til Brug ved hans Embedsreiser i Island, samt 50 a

100 kasserede men dog brugbare Geværer til Præmie-Ud-

deling i Amtet. *

Amtmand Thorarensen havde allerede 1834 indberettet,

at der ikke i Nord -Amtet, som i de andre Amter, fandtes

noget Telt til Brug for Amtmanden paa hans Inspektionsreiser.

Han fik saaledes bevilget 60 Rbd. til Anskaffelsen af et saa-

dant Telt, der formentes endnu at være tilstede. De sex

Paksadler havde General -Commissariats-Collegium for denne

Gang tilladt udleverede fra Arsenalet uden Betaling. Da
Rentekammeret endvidere erkjendte Nytten af, at unge Mænd
i Island vænnedes til at behandle Geværer, havde det til-

skrevet Commissariats-Collegium angaaende dette Punkt i

Amtmandens Andragende, og dette havde erklæret at ville

levere Geværer af den omtalte Beskaffenhed for 9 Mk. Styk-

ket, hvilket Beltib Rentekammeret foreslaaei bevilget af den

islandske Jordebogskasse. — Rentek. Relat. og Resbl. Prot.

1843 B, Nr. 152.

Amtmanden over Islands Nord- og Oster-Amt, Etats-

raad Johnsson , ville Vi allernaad. have overdraget for

et Belbb af 150 Rbd., der bliver at afholde af den

islandske Jordebogskasse, at lade indkjobe Geværer

til Uddeling, som en Belonning eller Opmuntring til

saadanne Personer i bemeldte Amt, der maatte have

Lyst og Behændighed til at bruge samme, dog at han

om Uddelingen aarligen gjor Indberetning til Vort Rente-

kammer. — Kjobenhavn den 12. April -1843.

is. April. Reskript til Finants-Deputationen, ang. Regn-

skabs-Oversigt for Aaret 1841. Khavn den 15.

April 1843. — Original -Aftryk hos Schultz af „Regn-

skabs-Oversigt for Aaret 1841 over samtlige Stats - Indtægter
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og Udgifter, vedkommende Kongeriget Danmark og Hertug- 1843.

dammerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, med tilhb'rende 15, April.

Bilande. Publiceret fra Finants- Deputationen ifbige Hans -

Majestæts allerh. Reskript af 15. April 1843". Khavn 1843.

XLII + 322 Sider i 44°. Her optages kun hvad der direkte

henferes til Island. Ny Coll. Tid. for 1843, S. 433-462.

Schou XXIII, S. 731-760.

Christian den Ottende &c. V. s. G. I Efterat samt-

lige Vore Departementer og Collegier, overeensstem-

"

mende med Vort allerh. Reskript af 11. April J841,

have forelagt Os fuldstændige Forklaringer over hvad

de, samme vedkommende, Indtægter og Udgifter i

Aaret 1841 virkeligen have udgjort efter de aflagte

Regnskaber, have Vi allernaad. approberet den deraf

samlede og herved folgende Oversigt over Statens

samtlige Indtægter og Udgifter efter Regnskaberne for

bemeldte Aar. Og bemyndige Vi Eder til at lade

saavel denne Oversigt, som alle dertil horende Bilage,

tilligemed dette Vort allerh. Reskript, ved Trykken

bringe til offentlig Kundskab.

Hvorefter I Eder allerunderd. have at rette. —
Befalende Eder Gud! — Skrevet i Vor kongel. Resi-

densstad Kjobenhavn, den 15. April 1843.

Regnskabs-Oversigt for Aaret 1844 (S. V—XLII):

Hovedsummer.

Budget Medgaaet Mere end
for 1841. i 1841. Budgettet.

' Rbd. Sk. Rbd. Sk. Rbd. Sk.
?ifter. D, Rentekammeret.
7. Præmier for Fiskeri

under Island 2715 » 2715 • »

18. Udgifter Island ved-
kommende 15000 21929 13 6929 13

Bilage til Regnskabs-Oversigten (S. 1—322):

Indtægts-Bilag VI, (S. 137—138): .... Over-

sigt over de under Bestyrelse af Directionen for Stats-

gjelden og den synkende Fond henlagte Aktivers Status

35*
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1843. ved Udgangen af Aaret 1841 B, som ere hen-

15. April, lagte til Hjælp til Statsgjeldens Forrentning og Afbetaling.

Å) Faste Eiendomme, som ere bestemte til at
*

realiseres:

a) i Danmark ....
Special8ummer. Hovedsummer.

Rbd. Sk. Rbd. Sk.

Husevig Svovlværk paa Island 523 37 » »

Udgifts-Bilag VII, 13: Naar Indtægterne og

Udgifterne, vedkommende Island, opgjores saaledes,

som de ere indkomne i og udgaaede af Finantskassen

i Calenderaaret fra
:

1. Januar til 34. December 1841,

bestaae de i folgende Poster:

For Islands Jordebogskasses Regning er i Zahl-

kassen indbetalt i Aaret 1841:

Afgifter af Jordegods 6709 Rbd. 68 Sk.

Afgift af Skibe efter Plakat af 28.

Decbr. 4 836 988 — 16 —
Den sidst afdode Landfogeds Gjeld 317 — 6 —
For solgt Rug, der var bestemt for

Trængende, men ikke blev be-

nyttet hertil 270 — » —
Nedsendt i danske Gourant-Skillinger 3174 — »

—
Imod Indbetaling i Island, contant. . 251 — 67 —
Refusioner for Udlæg af den Kgl. Kasse:

fra Stafsgjelds-Directionen for betalte

Renter 8901 — 59 —
— den almindelige Pensionskasse. . 1955 — 54 —
— —- Enkekasse ... 1380 — 87 —
— Dannebrogsmændenes Pensions-

, fond 128 — 21 —
— Statssecretariatet for Naadessager 50 — »

—
— Universitets-Directionen 394 — »

—
Summa Indtægt . . . 24520 Rbd. 90 Sk.

For Islands Jordebogskasses Regning er af Zahl-

kassen udbetalt i Aaret 1841:
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Gager, efter Fradrag af indeholdte 1843.

117 Rbd. 26 Sk 5546 Rbd. 74 Sk. 15. April

Pensioner . . 441 — 24 —
For Boger til Bessestad lærde Skole 385 — 84 —
Til Studenters Nedreise 234 —
Til videnskabelige Arbeider 425 —
For Oversættelser paa Islandsk . . . 290 — » —
Til Anskaffelsen af chirurgiske Instru-

menter, Apothekervarer, Have-

fro, etc , . 252 — 80 ' —

-

For islandske Medailler 19 — 48 —
Til Haandværkere, til Værktbis An-

skaffelse m. v 350 — » —
Fragt af et Postskib 1708 — 8 —

- nedfbrle Penge .

For Maal og Vægt

For Blanqvetter, vedkommende den

islandske Handel

Salair for Opkrævning af Afgifter . .

— — befalede Sager

Til den sidst afgaaede Stiftamtmands

Nedreise og til den nuværende

Stiftamtmands Bosættelse, resp.

500 Rbd. og 800 Rbd., ialt. . . 1300 — » -
Arvetøse Capitaler til Fonden ad

usus publicos 301 — 95 —
Mod Deponering i Island 9541 — 77 —
Til Statsgjelds-Directionen, til For-

rentning 8162 — 2 —
Til Samme Kjbbesummer for Jorde-

gods, hvilke ere indkomne i Is-

land i Aarene 1839 til 1841 . . 17261 — 88 —
46450 Rbd. 7 Sk.

Herfra Indtægten . . . 24520 — 90 —
Udgiften overstiger altsaa Indtægten

med 21929 Rbd. 13 Sk.

Tilskudet har fblgeligen oversteget det udkastede

40 —
45 — 70 —

30 — 43 —
39 — 67 —
133 — 48 —
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1843. Budgetbeldb med 6929 Rbd. 13 Sk. Det maa imidler-

15. April, tid herved bemærkes, at, ligesom nogle af de indbe-

(a]te Summer ikke vedkomme Aaret 1841, men deels

det foregaaende Aar 1840, deels det fdlgende Aar 1842,

saaledes er det samme ogsaa Tilfældet med nogle af

Udgifterne. Balanceres disse Summer imod hinanden,

da viser det sig, at, naar til Belbbet af Finantskassens

mindre Indtægt i 1841, ialt 6897 Bbd. 65 Sk.

lægges Belobet af den stbrre Udgift 1480 — 61 —
bliver Tilskudet, som af Finantskassen

er skeet i 1841, uden egentligen

at vedkomme dette Aar, for-

mindsket med ialt . . 8378 Rbd. 30 Sk.

Det er vel blevet taget under Overveielse, om ikke

en Forandring kunde indfores i Regnskabsvæsenet for

Island, saaledes at ethvert Aars Indtægter og Udgifter

ogsaa bleve optagne i det Finants-Aar, som de ved-

kom. Men, ligesom dette maatte forberedes ved en,

efter de i Landet beslaaende Forhold og dets Locali-

teter, neppe bnskelig Forandring af den Termin, til

hvilken Afgifterne, Indvaanerne yde, skulde være ind-

komne i Jordebogskassen , saaledes vilde en slig For-

andring paa en anden Maade igjen fjerne Opnaaelsen

af Oiemedet, idet nemlig Hoved-Regnskaberne, der nu

gaae fra 1. August til 31. Juli, efter den med Island

stedfindende Forbindelse, ei alene forst kunde ventes

at indkomme i Slutningen af det følgende Aars Marts

Maaned, istedet for, — som i de sidste Aar — med

et af de i Efteraaret fra Reykjavik ankomne Skibe; men

Modtagelsen af Regnskaberne vilde da desuden skee

i Forbindelse med en stor Mængde andre Embedssager,

hvis Afgjbrelse maatte gives Fortrinet fremfor Regn-

skabernes Revision og den derpaa folgende Opgjbrelse

af Balancen mellem Finantskassen og Jordebogskassen.

Det er derfor bleven anseet for rigtigst at vedblive

med, som hidtil, at affatte de aarlige Beregninger over

samtlige Indbetalinger i og Udbetalinger af Zahlkassen
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for den islandske Jordebogskasses Regning efter Calen- 1843.

deraaret, dog at derunder optages samtlige Indtægter, 7T"~.

— forsaavidt Remisserne fra Island, navnlig hvad deraf

modtages ved de islandske Kjobmænd, prompte ind-

gaae, — og ligeledes samtlige Udgifter, som falde i

ethvert paagjeldende Aar, i hvilken Henseende man

har sogt at træffe hensigtssvarende Foranstaltninger.

Drages nu fra Finantskassens opfbrte Tilskud i

1841 for Island 21929 Rbd. 1 3 Sk.

de foranfarte, Aaret 1841 ikke vedk. 8378 — 30 —
formindskes Tilskudet til. . . 13550 Rbd. 79 Sk.

men selv af denne Sum er et Beltib af 12334 — 53 — ^

ikkun en Udtælling, som er skeet,

imod en i de 2 nærmest foregaaende

Aar modtagen Indbetaling af Kjobe-

summer for bortsolgt Jordegods i Is-
,

.

land, og Island kan altsaa egentlig kun

med Fbie siges at have i 1841 udkrævet

et virkeligt Tilskud af Finantsk. paa 1216 Rbd. 26 Sk.

hvorhos endeligen endnu maa erindres, at de paabudne

36 Sk. pr. Gommercelæst af Skibe, som erholde Sb-

passe til Islands Beseiling, ikke hidtil ere tilgodeskrevne

Jordebogskassen
,

uagtet de maae betragtes som en,

samme nærmest tilkommende Indtægt, men, ifblge kgl.

Resol. af 1. Oktbr. 1802, ere indbetalte i Rentekam-

merets Sportelkasse og derfra igjen i Finantskassen.

Denne Afgift belob sig for Aaret 1841 til 4780 Rbd. 67 Sk.

Gancellie • Skrivelse til Amtmanden over Is- 15. April,

lands Sonder-Amt, Stiftamtmand Hoppe, ang. An-

skaffelse af Instrumenter til nogle JordemSdre i

Amtet. Khavn den 15. April 1843. — Canc. s.

Depart. Brevb. 1843, Nr. 1528—1529.

.1 behagelig Skrivelse af 18. Februar d. A. har Hr.

Kherre, ved at fremsende et Andragende fra Justits-

raad og Landphysikus Thorstensen, hvori denne har
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1843. foreslaaet, at der i Analogi af de ved Cancelliets Skri-

rr^T^.T' velse af 12. August 4 817 givne Bestemmelser maa for
15. April. • .

offentlig Regning, til Brug for de examinerede Jorde-

modre i Sonder-Amtet, anskaffes forskjellige chirurgiske

Instrumenter for en Bekostning af ialt omtrent 30 Rbd.,

— tilmeldt Cancelliet, at De i Haab om Gollegiets

Approbation har anmodet Landphysikus om at træffe

den fornødne Foranstaltning til Anskaffelsen af be-

meldte Instrumenter, hvorhos De har indstillet, om Reg-

ningen, som Stadsphysikus Hoppe, til hvem Landphysikus

i forommeldte Henseende agter at henvende sig, for at

faae Instrumenterne anskaffede, i sin Tid maatte ind-

give, forsynet med Paategning om, at Instrumenterne

af ham ere modtagne til videre Fremsendelse, maatte

blive udbetalt af Collegiet, imod at dens Belob efter

nærmere Ordre refunderes af Amtets Repartilionsfond.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efter-

retning herved tjenstl. melde, at Cancelliet Intet finder

at erindre imod den af Hr. Kherren trufne Foranstalt-
i

ning, hvorhos man ikke undlader at tilfbie, at Collegiet,

der antager at denne Udtælling vil medføre mindre

Uleilighed, naar den effectueres gjennem det kongel.

Rentekammer, under Dags Dato har anmodet bemeldte

Collegium om at udrede den i sin Tid indkommende
' Regnings Belob, imod at Hr. Kherre foranlediger samme

refunderet af Amtets Repartilionsfond. — Det kongel.

Danske Caneellie den 15. April 1843 1
.

15. April. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Sonder-

Amtet , Stiftamtmand Hoppe
,

ang. Sporgsmaalet

om Forsorgelsesrets Erhvervelse ved simpelt lov-

!

) s. D. er en Skrivelse af det antydede Indhold afgaaet til

Rentekammeret. Canc. 3. Dep. Brevb. sst. — Ifølge

Rentekammerets Svar af 29. April var Regningens Belftb

25 Rbd. anvist Instrumentmager Nyrop. Rentek. Isl.

Copieb. 15, Nr. 287-288.



Canc. Skriv. ang. Forsorgelsesret. 553

ligt Ophold i en Commune. Khavnden 15. April 1843.

1843. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 1527. JsTIpriT

I Skrivelse af 25. Februar d. A. har Hr. Kherren

andraget, at der er opstaaet Spbrgsmaal om, hvor

Fruentimmeret Margret Eilifsdatter skal ansees forsbr-

gelsesberettiget, enten i Rosmhvalanæs Rep i Guld-

bringe Syssel, hvor hun i Aaret 1840 havde haft Op-

hold i de sidste 9 Aar hos hendes der boende Datter,

eller i en af Communerne i Borgarfjords Syssel, hvor

hun var fodt og havde tjent eller været bosat, idet

Repstyrerne i fbrstnævnte Syssel have anholdt om, at .

» den af Amtet i det nævnte Aar afgivne Resolution,

ifolge hvilken Forsørgelsespligten skulde paahvile dette

Rep, maatte blive forandret eller Sagen forelagt Collegiet

til Afgjorelse, hvorhos Hr. Kherren, ved at indstille Sagen,

har bemærket, at De ikke kan Andet end finde den

ovenanfbrte Resolution velgrundet, navnlig med Hen-

syn til hvad Cancelliet har yttret i Skrivelse af 4. Au-

gust 4838, der indeholder Fortolkning af den 6. § i

Fattigreglementet for Island af 8. Januar 1834.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjbrelse tjenstl. melde, at

det vil have sit Forblivende ved den tidligere af Amtet

i nærværende Sag. afgivne Resolution. Det kongelige

Danske Cancellie den 15. April 1843.

v '- '
"

) \-

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- i 8 . April.

Amtet, Conferentsraad Bjarni Thorsteinson, ang.

Forsorgelsesberettigelse paa Fodereppen m. v.

Khavn den 18. April 1843. — Canc. 3. Depart.

Brevb. 1843, Nr. 153l\ Algreen - Ussings Reskriptsamling

1843, S. 85.

1 hehageiig Skrivelse af 15. September sidsti. har

Ur. Amtmand andraget, at der er opstaaet Spbrgs-
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1843. maal om, hvor Fruentimmeret Ethelrid 1 Jonsdatter, til-

18. April, jige med hendes tvende uægte Born maa ansees for-

sbrgelsesberettiget. Af Deres Skrivelse og de dermed

fulgte Bilage sees, at hun er fedt den 20. Decbr. 184 5

i Talknefjords Rep inden Bardestrands Syssel; at hun

ved Skiftetid i Foraaret 1831, eller i den sidste Halv-

deel af April Maaned bemeldte Aar har taget Tjeneste

hos nu afgangne O. Thorlacius, med hvem hun i Slut-

ningen af Mai eller Begyndelsen af Juni Maaned s. A.

er flyttet til Stadarhols Rep inden Dale Syssel, samt

at hun omtrent i Midten af April Maaned -1836 har

forladt sidstnævnte Rep og Syssel, og taget Ophold i

Strande Syssel, uden at hun i nogen derværende Rep

har opholdt sig i den til at erhverve Forsorgelsesret

fornodne Tid.

Ved at forelægge Cancelliet denne Sag til Af-

gjorelse, har Hr. Amtmand yttret, at vel har den Paa-

gjeldende ikke opholdt sig fulde 5 Aar i Stadarhols

Rep, ligesom hun heller ikke havde naaet den for at

begrunde selvstændig Forsorgelsesret i Reglem. for

Fattigvæsenet i Island 8. Januar 1834 § 6 foreskrevne

Alder af 16 Aar, da hun i Slutningen af Mai Maaned

eller i Begyndelsen af Juni 183-1 tog Ophold i be-

meldte Rep. De har imidlertid oplyst, at Skiftetiden

i den nordlige Deel af Strande Syssel, hvorhen hun

flyttede fra Stadarhols Rep, indfalder i den sidste Halv-

deel af April Maaned, istedetfor den 14. Mai, som

næsten overalt i Island er den almindelige Skiftetid, og

at det tildeels er denne Omstændighed, der er at til-

skrive, at hun ikke har opholdt sig fulde 5 Aar i be-

meldte Rep, ligesom De tillige har gjort opmærksom

paa, at om hun end ikke var fulde 16 Aar da hun

med sin Husbonde flyttede til Staderhols Rep, maa

Efter Attesten af Kirkebogen var DBbenavnet Etilrior

J6nsd6ttir, og denne Form har Navnet i de underordnede

Autoriteters Skrivelser, jevnf. Skyrsl. um Landsh. å fsl.

I. 548-549.
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hun dog antages til den Tid at være bleven anseet 4843.

som Tyende, og at have kunnet forsorge sig selv. De
lo. April«

har tilfdiet, at De med Hensyn hertil skulde være til—

boielig til at antage, at Forsørgelsespligten maa paa-

hvile Sladerhols Rep.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjdrelse tjensti. melde, at,

om det end kunde antages, at Ethelrid Jonsdatter

havde opholdt sig i fulde 5 Aar i Stadarhols Rep, vil

dog den Omstændighed, at hun ikke havde fyldt sit

16. Aar da hun tog Ophold i bemeldte Rep, afgive

en afgjbrende Grund for ikke at paalægge samme

r orsorgelsespligten , idet den i Reglem. af 8. Januar

4,834 § 6 indeholdte Bestemmelse, at selvstændig For-

sorgelsesret først kan begynde at erhverves efter det

16. Aars Fylde — hvilken Bestemmelse er afvigende

fra den i Plak. 14. Decbr. 1810 § 11
1 indeholdte —

maa forstaaes aldeles bogstavelig, uden at samme kan

modtage nogen Lempning, efter som den Paagjeldende

kan forsorge sig selv eller ikke. — Som en Fdlge heraf

vil Ethelrid Jonsdatter være at forsorge af hendes Fode-

commune i Talknafjords Rep inden Bardastrands Syssel.

Forsaavidt Hr. Amtmand derhos har begjært Dem
Resolution meddelt for, hvorledes i Forsbrgelses-Sager

ikke fulde Aar ere at beregne, saasora enten efter

Dage eller efter hele Uger eller Maaneder i Forhold

M et heelt Aar, undlader man ikke lige tjensti. at til-

fole, a t vecj Bestemmelsen af den Tid, der udfordres

lil Erhvervelse af Forsorgelsesret, maa i Almindelighed

regnes efter de tilsvarende Dage i de Aar, hvorom
der bliver Spbrgsmaal, saaledes at til Exempel den,

der er ankommet i en Rep den 6. Juni 1840, forst

sammesteds erhverver Adgang til Forsbrgelse den 6.

Juni 1845, hvorved' dog, navnlig med Hensyn til Tjeneste-

'3 Denne Plakat er, som kun Danmark vedkommende, ikke
optaget i Samlingen.
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4843. folk, der ofte kunne være i den Nbdvendighed at maatte

I^ApriT
anvenc* e D°g en Tid paa Reisen fra en foregaaende til

en ny Tjeneste, bliver at iagttage, at Terminen regnes

fra den Dag, de efter Fæsteforeningen skulde tiltræde

deres nye Tjeneste, om de end indtræffe nogle Dage

senere, hvilket ogsaa maa gjelde om andre analoge

Tilfælde. — Det kongelige Danske Cancellie den 18.

April 1843. . '

'

20. April. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, Conferentsraad Bjarni Thorsteinson, ang.

Adskillelse af Personer, som gjore sig skyldige

i Hoer. Khavn den 20. April 1843. — Denne

Skrivelse anføres som publiceret i Myra og Hnappadals Syssel

1844. Canc. 3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 1582.

I Anledning af den med Hr. Cfraads behagelige

Skrivelse af 30. Novbr. f. A. modtagne Ansbgning, hvori

Bonden Gisli Gudmundsen af Bbdvarsholl inden Snee-

fjeldsnæs Syssel har anholdt om, at det maa tillades

ham at beholde i sit Huus, som sin Tjenestepige, Enken

Vilborg Gudmundsdatter, uanseet at han tvende Gange

har gjort sig skyldig i Hoer med hende og det derfor

er bleven ham paalagt, at skille sig ved .hende, skulde

man til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse

tjenstl. melde, at det saaledes Ansbgte ikke kan bevilges.

Forsaavidt De, ved at vttre Dem over den oven-

nævnte Ansbgning, derhos har forespurgt, om de Per-

soner, der fbrste Gang forsee sig i Hoer, ubetinget

bor foranstaltes adskilte, eller om Adskillelsen bor

indskrænkes blot til de Tilfælde, hvori det oplyses, at

et vedvarende forargeligt Samliv finder Sted, undlader

man ikke lige tjenstl. at tilfbie, at det ikke bor til-

stedes dem, der have gjort sig skyldige i Hoer, at for-

blive under Tag sammen, men at det ubetinget bbr

paalægges dem at entholde sig fra hinanden. Det

kongel. Danske Cancellie den 30. April 4843.
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Kongelig Resolution ang. Skolens Forflyttelse *843.

fra Bessastad til Reykjavik m.' v. Khavn denj^^
21. April 1843. — Ved Forestilling af 7. Juni 1841 har

Universitets-Directionen, næst at meddele en udførlig Forklaring

angaaende det islandske lærde Skolevæsens hidtilværende Tii-

stand, de Brtfst og Mangler, hvoraf det har lidt, og de For-

bedringer, hvorved disse kunde blive afhjulpne,' samt angaaende

de pecuniaire Hjælpekilder, der hidtil have været det tillagte,

men som ere befundne utilstrækkelige til hine Forbedringers

Iværksættelse, allerund. andraget paa, at en Reform af Bessa-

stad Skole maatte iværksættes, og de dertil fornødne Penge- .

midler sættes til Directionens Disposition.

Det er i bemeldte Forestilling allerund. forklaret, at der

allerede fra de ældre Tider blev sdrget for Skolevæsenet paa

Island derved, at det paalagdes de tvende Biskopper i Skal-

holt og Holum at vedligeholde hver sin Skole af de Bispe-

stolene tillagte Indtægter, men at det ikke lykkedes at bringe

disse Skoler i en ret blomstrende Forfatning, rimeligviis især

fordi der manglede dem selvstændige og tilstrækkelige Penge-

midler
i

at vel et væsentligt Fremskridt i denne Henseende

skete ved de tvende kongel. Reskripter af 29. April 1785 og

2. Oktbr. 1801, som hævede den Forbindelse, hvori Skolerne

hidtil havde staaet med Bispestolene, og befalede en Realisa-

tion af disses Jordegods og Tiender, saaledes at en vis — og

den betydeligste — Andeel af Provenuet skulde tillægges den

nu til Reykjavik fra Skalholt forflyttede Skole, med hvilken

ved Reskriptet af 1801 ogsaa den Holumske blev combineret,

og som senere forflyttedes til Bessastad, uden at dog Oiemedet

fuldkommen opnaaedes, fordi Realisationen af Godset, der

neppe var skeet med et saa heldigt Resultat, som man havde

været berettiget til at vente, i alt Fald med et langt mindre

heldigt, end der under de nuværende Conjuncturer havde kunnet

opnaaes, saaledes ikke havde tilveiebragt tilstrække/ige Res-

sourcer til at kunne iværksætte de Forbedringer ved den com-

binerede og nu for Island eneste Skole, og tilmed det Institut,

som med Hensyn til Geistlighedens Dannelse for en Deel

træder istedetfor Hbiskole, som Tidens stigende Fordringer efter-

haanden havde gjort uafviselige. Da derhos i en meget lang

Række af Aar Proventtet for det bortsolgte, den forrige Ho-
lumske Bispestol tilhørende, Gods havde indestaaet i den kgl.

islandske Jordebogskasse, uden at en OpgjOrelse af Skolens
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4843. Mellemværende med denne havde fundet Sted,, kunde der saa

21. April, meget mindre under denne interimistiske Tilstand tænkes paa

" - at foretage nogen gjennemgribende Reform af Skolen. Men,

efter at der i Aaret 1836 var af det kgl. Rentekammer til-

stillet Directionen en af hiint Collegium foranstaltet, forelobigen

til 31. Juli 1834 beregnet, Opgjørelse af hiint Mellemværende,

hvoraf Skolens virkelige pecuniaire Status • erfaredes, og da

der allerede ved en tidligere kongl. Resolution af 11. Januar

1831 var meddeelt Directionen allerh. Bemyndigelse til at ind-

lede Forhandlinger angaaende de Forbedringer, der ved Skolen

kunde være at iværksætte, havde Directionen været alvorligen

betænkt paa at fremme den alt længe høiligen paatrængende

Reform af Skolen, og at tilveiebringe den uundgaaelige Be-

tingelse herfor, ved at see de pecuniaire Forholde ordnede

paa en tilfredsstillende Maade.

Det blev fremdeles allerund. bemærket, at det ved den

nysna^vnte, af det kgl. Rentekammer foranstaltede, Opgj øreise

havde viist sig, at Skolens Capitalformue, hidrørende fra Salget

af den Holumske Bispestols Jordegods, nu ikke kunde be-

regnes høiere end til 52,135 Rbd. 63 Sk., og at dens samtlige

Indtægter, inclusive det saakaldte Skalholtske Æqvivalent,

2500 Rbd. aarlig, der engang for alle er tillagt Skolen som

Vederlag for Indtægterne af det Skalholtske Gods, ikke- kunde

anslaaes til mere end 4,959 Rbd. 77 Sk., medens dens Udgifter

i dens hidtilværende Forfatning udgjorde 6,195 Rbd. 50 Sk.,

saa at der allerede nu havdes en aarlig Underbalance af !235

Rbd. 69 Sk. Da det kongl. Rentekammer, som ved det oven-

nævnte Reskript af 1801 var bleven paalagt, efter at Salget

af det Holumske Gods var effectueret, at brevvexle med Fi-

nantscollegiet, angaaende hvorledes der kunde fastsættes en

reglementeret Fond for den nye combinerede og udvidede

Skoleind retning, som kunde være tilstrækkelig til at fremme

det dermed tilsigtede Oiemed, ifølge nysnævnte Hesultat af

Opgjørelsen havde foreløbigen henvendt sig til Directionen med

det Spørgsmaal, hvilke Ressourcer Bessastad Skole efter Op-

gjørelsen vilde have til sin Raadighed, havde Directionen saa-

ledes haft Leilighed til for Kammeret at udvikle, at det

lærde Skolevæsen i Danmark deels ikke med mindste Grad

af Billighed vilde kunne paalægges nogetsomhelst Bidrag til

den islandske Skoles fornødenheder, deels heller ikke paa

nogen Maade vilde være istand dertil, og Directionen hen-

stillede derfor, med Hensyn til den islandske Skoles hele
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Forhold og Stilling, med Hensyn til det mindre heldige Re- 1843.

sultat af Jordegodsets Salg, og til den i Reskriptet 1801 ud- 21. April,

trykkeligen udtalte Hensigt, at der skulde sørges for de til en* - *

forbedret Skoleunderviisning fornødne forøgede Ressourcer,

til det oftnævnte Collegium at udvirke Skolen de til dens Re-

form, og navnligen til dens Udvidelse ved en høiere Lære-

anstalt, saaledes som allerede i 1801 var bestemt, fornødne

forøgede Indtægter.

Efter at Rentekammeret derpaa havde forlangt opgivet,

hvormeget Skolen, foruden dens Indtægter, ifølge Opgjørelsen,

kunde antages aarligen at behøve, og efter at ogsaa det kgl.

Danske Cancellie havde ved en Skrivelse til Directionen er-

klæret, at idet antog det for i høieste Grad magtpaaliggende,

og saa godt som nødvendigt, at der ved en Forbedring af

Skolen, og navnligen ved Indretningen af en høiere Dannelses-

anstalt, sørgedes for dem af Landets Geistlige, der ikke kunde

gaae til Kjøbenhavns Universitet, og paa det indstændigste

anbefalet Directionen denne vigtige Sag, tilskrev den Stifts-

øvrigheden om nærmere Oplysning angaaende de Mangler,

hvorunder Skolen led, og den bedste Maade, hvorpaa de kunde

blive afhjulpne, samt den omtalte høiere Læreanstalt organi-

seret, og om de Omkostninger, som i ethvert Tilfælde dertil

ville udfordres. Den fra Stiftsøvrigheden derefter modtagne

udførlige Beretning om Skolens Tilstand og Mangler, og Plan

til dens Reform, indeholdt et alternativt Forslag, nemlig enten

at omorganisere Skolen paa Bessastad, og da dertil benytte

den nuværende Kirke, som uden Skade kunde nedlægges, som

Skolebygning efter den fornødne Ombygning, eller at forflytte

den til Reykjavik, hvor der da maatte opføres en ny Bygning,

og hvor der da vilde kunne oprettes det paatænkte høiere In-

stitut i Forbindelse med den egentlige Skole. Af disse tvende

Planer vilde den førstnævnte medføre en Bekostning af 13,000

Rbd. til den første Indretning, og en forøget aarlig Udgift af

omtrent 522 Rbd., den sidstnævnte derimod til den første Ind-

retning en Sum af 12 å 14,000 Rbd. og noget over 500 Rbd.
som Tilskud til de hidtilværende Fornødenheder. Efter at

disse Stiftsøvrighedens Forslag, ifølge Rentekammerets Opfor-
dring, havde været forelagte den i Sommeren 1839, i Henhold
til allerhøieste Resolution af 22. August 1838, i Reykjavik

sammentraadte Forsamling af islandske Embedsmænd, som
baade yttrede sig angaaende selve de tvende alternative Planer,

og derhos med Hensyn til det Pecuniaire erklærede, at den ikke
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4843. vidste nogensomhelst Udvei til i Island selv at tilveiebringe

21. April, nogen Andeel af de til Skolens Reorganisation fornødne Be-
^^^v^it.^ kostninger, tilskrev Directionen paany Rentekammeret angaaende

Bekostningernes Tilveiebringelse ; hvorefter bemeldte Collegium

erklærede sig enigt med Directionen i at ansee Sagen for at

være af saa stor "Vigtighed for Island, at pecuniaire Opoffrel-

ser ikke burde være til Hinder for at foranstalte de paatænkte

Forbedringer paa den hensigtsmæssigste Maade; og da Kam*-

meret havde ønsket, at ogsaa Cancelliets Erklæring maatte

indhentes, bemærkede détte Collegium, efter at have yttret sig

over de tvende Planer, at den større eller mindre Bekostning,

som de vilde medføre, ikke burde være Hovedmotivet ved

Valget, især da de ældre Forandringer med Bispestolene og
1 de dertil knyttede lærde Skoler neppe havde været heldige

eller vel overveiede, og Regjeringen derfor uden Tvivl burde

tilskyde, hvad der behøvedes, for omsider at bringe et nogen-

lunde godt Resultat ud deraf.

Det kongl. Rentekammer havde derefter, med Hensyn til

de forøgede Udgifter, henvendt sig til Finantsdeputationen,

som ogsaa erklærede sig enig i, at den større eller mindre

Bekostning, som vil udfordres, eftersom Skolen forbliver paa

Bessastad eller forflyttes til Reykjavik, ikke burde være det

afgjørende Motiv ved Valget mellem disse Alternativer, idet

Finantsdeputationen dog mente, at der, med Hensyn til den

betydelige Meningsulighed, der i Henseende til hiint Valg

havde viist sig, kunde være Anledning til at foranstalte yder-

ligere undersøgt, om og alle de Omkostninger, som vilde flyde

af Skolens Forflyttelse til Reykjavik, vare komne med i Be-

,
regning ved den affattede Calcule. 1 denne Henseende har

Directionen allerund. erklæret sig at være af en anden Mening

end Finantsdeputationen, da det ikke kunde antages sandsyn-

ligt, at nøiagtigere Oplysning lod sig tilveiebringe, og Mulig-

heden af at dette kunde skee ikke burde komme i Betragtning

mod det Ophold, som Sagen derved vilde lide.

Endelig har Directionen i sin oftnævnte allerund. Fore-

stilling, ved udførligen at udvikle den af Stiftsøvrigheden frem-

,
satte alternative Plan til Skolens Reorganisation, navnligen

omhandlet det opstaaede HovedspØrgsmaal, om Skolen skal

reorganiseres paa Bessastad eller forflyttes til Reykjavik, over

hvilket Meningerne havde været meget delte saavel i Stiftsøvrig-

heden og Forsamlingen af islandske Embedsmænd, som i det

kgl. Danske Cancellie. Uagtet det maatte indrømmes, at Sagen i
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flere Henseender kunde være meget tvivlsom, troede Direc- 1843.
tionen dog, af de udférligen udviklede Grunde, at burde er- 21. April,

klære sig for den Mening, at Skolens Forflyttelse til Reykjavik -

vilde være at foretrække, hvorved navnligen den Omstændighed

syntes at burde komme i væsentlig Betragtning, at det kun

under denne Forudsætning vilde blive muligt med et tilfreds-

stillende Resultat at organisere den fra alle Sider for saa yderst

vigtig erkjendte hblere Dannelsesanstalt for de islandske Em-
bedsmænd.

Paa Directionens, i Henhold til det Foranfårte, nedlagte

allerund. Forestilling om: at det maa allern. bifaldes, at den

lærde Skole paa Bessastad forflyttes fra dette Sted til Reykja-

vik, og der indrettes efter en udvidet Plan, saaledes, at et

Seminarium eller en hbiere Læreanstalt for Landets tilkom-

mende Embedsmænd dermed sættes i Forbindelse, Alt efter

de af Islands Stiftsøvrighed fremsatte, i det Foregaaende aller-

underd. forklarede Grundtræk $ at der til Brug for det nye

Skoleinstitut i Reykjavik maa opfores en ny toetages Bygning af

Bindingsværk og Muur, udvendig og indvendig beklædt med
Bræder, medens den nuværende Skolebygning paa Bessastad

med tilliggende Jorder bliver indtil videre at bortbygsle for

Skolens Regning, og at den lærde Skoles Midler, som hidtil

have indestaaet i den islandske Jordebogskasse, maae adskilles

fra denne, efter den af det kgl. Rentekammer allerede fore-

lbbigen foranstaltede Opgj oreise, og at de til de allerunderd.

foreslaaede Forandringer derefter endnu manglende Ressourcer

maae allern. bevilges af den kgl. Finantskasse 5 — behagede

det Deres Majestæt under 7. Juni 1841 allernaad. at resolvere

saaledes

;

„Vi bifalde allernaad. •. . . [see ovenf. S. 134—135] . . .

anvendes til dette Formaal".

Efter at have modtaget denne allerhbleste Resolution, har

Directionen ikke forsomt at forskaffe sig den nOiagtigst mulige

Underretning, deels om, hvilke Ressourcer den islandske Skole

nu har til sin Raadighed i sine egne Indtægter, og hvilke

Udgifter den har i dens nærværende Tilstand, deels om de

Udgifter, som ville udfordres til Iværksættelsen af den allern.

bifaldte Forflyttelse af Skolen til Reykjavik og Reorganisation
der i Forbindelse med det paatænkte hblere Institut, deels

endelig om, hvorvidt der kunde forskaffes Skolen de til Planens

Udforelse fornbdne Ressourcer, hvortil den ikke selv kan skaffe

XII. B. 86
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1843. Udvei, enten fra den kgl. Pinantskasse eller fra den anden i

21. April. allerhøistbemeldte Resolution antydede Kilde.

—
• ' Hvad angaaer Skolens egne Ressourcer, da har Directionen

senere modtaget nærmere Underretning om disse, deels ved

en endelig opgjort Afregning af alt Mellemværende, deels ved

selve de modtagne Regnskaber over Skolens Indtægt og Udgift.

Under 19. Marts f. A. tilstillede det kongl. Rentekammer

Directionen en nu tilendebragt fortsat Opgj øreise af Skolens

Mellemværende med den islandske Jordebogskasse, fra 31. Juli

1834, ved hvilket Datum den ovennævnte foreløbige Opgj øreise

var standset, til samme Datum 1841, ifølge hvilken Opgj øreise,

mod hvis Rigtighed Intet fandtes at erindre, Skolens oven-

anførte Capitalformue, da der i den Periode, Opgjørelsen om-

fattede, havde fundet en stadig aaylig Underbalance Sted, nu var

sunken ned til 46,671 Rbd. 49 Sk., og altsaa formindsket med

5464 Rbd. 14 Sk. Men denne Capitalformue har endnu lidt

en yderligere betydelig Formindskelse ved tvende, allerede i

Directionens allerunderd. Forestilling af 7. Juni 1841 berørte,

Omstændigheder, hvoraf Resultatet nu ogsaa er bleven bekjendt.

Endeel af Præstekaldene i det forrige Holum Stift have nemlig

ved Salget af Bispestolens Gods lidt et aarligt Tab i deres

Indtægter, for hvilket det forlængst har været erkj endt, at der

tilkom dem Erstatning af Proventiet for det solgte Gods, alt-

saa af Bessastad Skoles Midler. Over dette Erstatningskrav

har Directionen ved tvende Skrivelser fra det kongel. Danske

Cancellie af 20. Januar og 31. Mai f. A. modtaget en detail-

leret Beregning, med Anmodning om at lade Beløbet anvise

af Skolens Midler med 2680 Rbd. 20 Sk. r. S. og 2703 Rbd.

Repræs. for den forløbne Tid, samt en aarlig Godtgjørelse i

Fremtiden, der bliver at beregne efter Capitelstaxten og altsaa

udgjør en foranderlig Størrelse, men som i 1840 beløb 233

Rbd. 92 Sk. Directionen har, ligeledes efter Cancelliets For-

langende, maattet anvise Refusion for en Skolens Kasse i sin

Tid urettelig beregnet Indtægt, nemlig Kjøbesummen for den

under Bispestolens Gods i Aaret 1805 bortsolgte Jord Hool i

Høf&ahverfi, hvilken senere er bleven befundet at have været

Mødrufell Hospitals Eiendom, hvilken Kjøbesum, 141 Rd. d.C,

nu med Renter fra Fardag 1806 udgjorde et Beløb af 344 Rbd.

4 Sk. Da Skolens ovennævnte Capital derved endvidere er

bleven formindsket med ialt 5727 Rbd. 24 Sk., udgjorde den

saaledes derefter ikkun 40,944 Rbd. 25 Sk., hvoraf Renten

altsaa nu er over 447 Rbd. mindre end af Capitalen ved Ud-
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gangen af 1834, medens paa samme Tid Skolens aarlige Ud- 1843.
gifter ere blevne forøgede med de nylig nævnte 233 Rbd. 92 Sk. 21 . April.

Ifolge det Anførte, sammenholdt med Rentekammerets tid- • *r
ligere Opgivende om Indtægter og Udgifter og de nu modtagne

Regnskaber, kunne Skolens nuværende Indtægter beregnes

saaledes :
|

1) Renten af nysnævnte Capital .... 1637 Rbd. 74 Sk.

2) Renten af tvende Skolen endvidere til-

hørende kgl. Obligationer paa 500 Rd.

og 109 Rd. 42 Sk., hvoraf Renten

dog ikke i mange Aar er hævet . . 24 — 36 -

3) Det saakaldte Skalholtske Æqvivalent,

aarlig 2500 — • -

4) Kongetienderne afSkagafjords ogOfjords

Sysseler, der kunde anslaaes til aarlig 350 — • -

4512 Rbd. 14 Sk.

Derimod ere de nuværende Udgifter:

1) Biskoppens Gage 1200 Rbd. »Sk.

2) Lærernes Gager: Lectoren .... 800 — » -

3 Adjuncter å 500 Rbd 1500 — » -

2 af dem til Husleie å 50 Rbd. . . 100 — » -

3) Oeconomens Ltfn 217 — 19 -

4) Bessastad Kirke 20 — » -

5) Stipendier til Disciplene, 24 Stipendier

å 60 Rbd 1440 — » -

6) Sognepræsten for Ministerialia ... 24 — » -

7) Postindretningen i Island 14 — 28 -

8
) Medicinalindretningen 63 — 72 -

9) Aarlig Rente af Kjbbesummen for Sti-

pendiejorden Aas 266 Rbd 10 — 64 -

10) Erstatningen af Præstekald .... 233 — 92 -

U) Til Boger for Disciplene og Bibliotheket 300 - »
' -

!2) Reparationer og overordentlige Udgifter 500 — » -

6423 Rbd. 83 Sk.

Indtægten 4512 — 14 -

altsaa aarlig Underbalance 1911 Rbd. 69 Sk.

Derimod ville Udgifterne til den projecterede, og ved aller-

hbieste Resolution af 7. Juni 1841 foreføbigen allern. bifaldte

Indretning af Skolen og et dermed forbundet Seminarium eller

hblere Institut være følgende:

36*
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1843.

21. April

1) Til Lærerpersonalet:

A, ved Skolen : Rector . .

Overlærer . . . . . .

1 Adjunct

2 do. å 300 Rbd. . .

Husleie til de faste Lærere

Timelærere

800 Rbd.

600 —
500 —
600 —
400 —
300 —

B, ved Seminariet:

Lector Theologiæ

4 til 5 andre Lærere

200Rbd.

600 —

2) Stipendier til 24 Disciple å 80 Rbd. . .

hvorved Intet er regnet for Seminari-

sterne, forudsat nemlig, at der af Kjø-

benhavns Communitet, efter det theo-

logiske Fakultets Tilbud, kan udredes

nogle enkelte Stipendier.

3) Til en Portner ialt

4) Brændsel og Lys

5) a, Bygningens Vedligeholdelse 60 Rbd.

b, Inventariets Vedligehold, kan

neppe ansættes ringere end 340 —

6) Til Bibliotheket og til Boger for Di-

sciplene ansættes ikkun det Samme,

som hidtil efter Middeltal af 6 Aar

er medgaaet ? . . . .

7) Sognepræsten som hidtil . .

8) Postindretningen ligeledes . .

9) Medicinalindretningen ligeledes

10) Regnskabsforingen ansættes .

11) Erstatningen til 11 Præstekald

12) Til forskjellige Udgifter, saasom Reen

gjbring, Porto, Protokoller og Skrive

materialier, Programmer, Fester m. m

3200 Rbd. • Sk

800 —
1920 ^

» —

D —

200 —
200 - » —

400 — 9 —

300 —
24 -
14 -
63 —

100 —
233 —

» —

»

28

72

B

92

400 » —

Summa 7856 Rbd. » Sk.

Da hertil alene haves den ovennævnte

Indtægtssum .... 4512 Rbd. 14 Sk.

paa hvilken dog hviler Bi-

skoppens Gage med . . 1200 — u —

3312 — 14 -

vil Skole -Institutets aarlige Underbalance

efter denne Calcule stige til 4543 Rbd. 82 Sk.
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hvilken endnu vilde blive forøget, saafremt det — hvad maa- 1843.

skee neppe kunde undgaaes — skulde blive nødvendigt at 21. April,

lade en eller flere af de nuværende Lærere afgaae med Pension. " ^^-««^--

Hvad dernæst angaaer Omkostningerne ved den allern.

bifaldte Opførelse af en ny Bygning i Reykjavik, da har Di-

rectionen, efter at have foreløbigen haft flere mundtlige Con-

ferencer med forhenværende Stiftamtmand over Island, Kam-

merherre Bardenfleth og Hofbygmester Etatsraad Koch, ang.

bemeldte Bygnings Indretning m. v. , ladet af sidstnævnte

Embedsmand forfatte Tegning og Grundplan til en saadan

Bygning, af hvilke man derefter, i den Forudsætning, at en

saadan Bygning hensigtsmæssigst og med mindst Bekostning \

vilde kunne udfores i en af de norske Kjøbstæder, for derfra

at transporteres og opsættes paa Stedet, sendte Gjenparter,

deels til nogle Kjøbmænd i Norge med Forespørgsel, om og

mod hvilken Betaling de maatte finske at paatage sig Udførel-

sen af samme, deels til Stiftsøvrigheden over Island, med An-

modning om, at indlede det Fornødne til, at en bekvem Plads

til Bygningens Opførelse kunde erhverves for Skolen, samt at

meddele de Bemærkninger med Hensyn til Bygningens Ind-

retning m. v., hvortil der maatte findes Anledning. — Di-

rectionen modtog derpaa fra Kjøbmand Hartmann i Christian-

sand en Skrivelse med tilhørende Overslag, hvorefter han var

villig til at paatage sig den ommeldte Bygnings Opførelse for

en Bekostning af 4346 Spd. 68 Sk. , hvorunder dog ikke er :

indbefattet Muur- og Graasteensarbeide, Kakkelovne og Steen-

tagets Tjærebredning, Drivning og Begning, samt "Væggenes

og Beklædningens Oliemaling.

Ligeledes modtog Directionen fra Stiftsøvrigheden en under

17. Juli f. A. afgiven Betænkning angaaende Valget af en

Byggeplads, med Forslag til nogle Modificationer i den fore-

slaaede Indretning af Bygningen, tilligemed Betænkning fra

flere islandske Embedsmænd angaaende samme Gjenstand.

Af 6 forskjellige foreslaaede Byggepladser, af hvilke de

3 laae udenfor Byen, de 3 i samme, havde saavel Stiftsøvrig-

heden som de fleste Embedsmænd paa Stedet afgjort erklæret

sig for en tæt udenfor den østlige Deel af Byen værende Plads,

hvor den nye Bygning vilde komme til at ligge i Flugt med
Stiftamtmandsboligen, Landfogdens Bolig og Bageriet, hvilken

Plads syntes at forene alle de Egenskaber, hvortil der burde

tages Hensyn, i langt høiere Grad end med nogen af de andre

var Tilfældet, idet den baade afgiver en tilstrækkelig rummelig

I
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1843. og bekvem Byggeplads, ligger ganske nær ved Byen i Læ for

21. April. Stormene, har fortrinligt "Vand i Nærheden, og endelig ogsaa

i architektonisk Henseende er meget heldigen situeret 5 hvor-

hos der her vil blive Leilighed til, dersom et Oeconomiat i

Tiden skulde vise sig nødvendigt, at erhverve den dertil for-

nødne Jord ganske i Nærheden. Denne Plads vilde ikke fordre

nogen Kjøbesum eller aarlig Leie til Communen, og Omkost-

ningerne til dens Planering med videre Forberedelse til Byg-

ningen vilde ikke overstige 900 å 1000 Rbd.

De af Stiftsøvrigheden som ønskelige angivne Modifika-

tioner i det forfattede Udkast til Bygningen gik især ud paa:

Anbringelsen af en Sygestue samt en Beboelsesleilighed for en

Portner, et Skuur til Steenkul eller Tørv, et Locum og den

fornødne Indhegning, hvorhos et Par Haandsprøiter og nogle

Brandredskaber vare ansete som nødvendige. Samtlige disse

Modificationer og Anskaffelser kunde, efter en af Hofbygmester

Etatsraad Koch afgiven Erklæring, uden Vanskelighed iværk-

sættes, uden at Bekostningen derved vilde forøges med mere

end omtrent 700 Rbd. I Henseende til den af Kjøbmand Hart-

mann forfattede Beregning erklærede Etatsraad Koch, at han

Intet hayde fundet derved at bemærke, forudsat at Arbeidet

udførtes godt, af gode og forsvarlige Materialier, og han be-

mærkede, at dette Arbeide, udført her, vilde koste betyde-

ligt mere.

Af samtlige disse Oplysninger og Erklæringer kunde det

saaledes skjønnes, at den nye Bygning, istedetfor de dertil

foreløbigen calculerede 12 å 14000 Rbd., ikkun vilde koste føl-

gende Summer:

Til Pladsens Planering m. v. i det høieste 1000 Rbd. •> Sk.

- selve Bygningens Opførelse, efter Kjøb-

mand Hartmanns Tilbud 4346 Spd.

68 Sk. eller . ......... 8693 — 40 -

- de af Stiftsøvrigheden foreslaaede yder-

ligere Arbeider og Anskaffelser . . 700 — »
-

- Bygningens Transport og Opsætning paa

Stedet, de i Overslaget ikke indbefat-

tede mindre Arbeider, og uforudseelige

Omkostninger, hvilket Alt formentligen

kan antages at udgj øre i det allerhøieste 1606 — 56 -

Tilsammen 12000 Rbd. » Sk.
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For at kunne erholde Vished om, hvorvidt de for Skolen, 1843.

ifblge det saaledes- Oplyste, manglende Ressourcer til Planens 21. April.

Iværksættelse maatte kunne forskaffes Skolen, enten directe af

den kgl. Finantskasse eller muligen ved Hjælp af de i den

allerhbieste Resolution antydede Collectpenge, tilskrev Direc-

tionen, strax efter at allerhbistbemeldte Resolution var afgiven,

den kgl. Finantsdeputation, og udbad sig Sammes Erklæring,

navnligen ogsaa med Hensyn til Stbrrelsen af disse Collect-

penge, og hvorvidt Noget kunde være til Hinder for at de

anvendes i det omhandlede Oiemed, hvorefter Directionen fra

Finantsdeputationen modtog en fra den kongel. Direction for

Statsgjælden og den synkende Fond indhentet Skrivelse, hvoraf

erfaredes, at de,saakaldte islandske Collectpenge vel indestaae

i Statsgjældskassen og forrentes af samme, men at Administra-

tionen af disse Capitaler med deres Renter henhbrer under det

kongel. Rentekammers Ressort, imellem hvilket Collegium og

Statsgjældsdirectionen siden Aaret 1833 er fbrt Brevvexling

angaaende Collectpengenes saavel som de af samme resterende

Renters Belbb ; efter den fra sidstnævnte Collegium Kammeret

under 21. April 1840 tilstillede Opgjbrelse udgjbr Capitalen,

som ved For. 5. Januar 1813 er bleven uopsigelig Statsgj æld,

13,378 Rbd. 51 Sk. Sblv, og Statsgjældsdirectionen har tilbudt,

enten herfor at udstede en 4 % rentebærende uopsigelig kgl.

Obligation, eller at lade Belbbet optage i den ifblge Plak.

4. April 1835 indrettede Indskrivningsprotokol, og derfor med-

dele Indskrivningsbeviis i Overeensstemmelse med Plakatens

Forskrifter; den aarlige Rente å 4 % af bemeldte Capital er

535 Rbd. 14 Sk., og de til 31. Decbr. 1840 resterende Renter

udgjfcre efter Directionens Opgjbrelse 6421 Rbd. 72 Sk. r. S.

og 6413 Rbd. 49 Sk. S. og T. — Statsgjældsdirectionen havde

imidlertid endnu ikke modtaget Kammerets Erklæring over

denne Opgjbrelse, men efter den af samme Collegium Stats-

gjældsdirectionen tidligere tilstillede Beregning skulde Belbbet

af de i Statsgjældskassen indestaaende Collectpenge være be-

tydeligt stbrre. Statsgjældsdirectionen tilfbiede ved samme
Leilighed, at der foruden Collectpengene indestaae endeel andre

uopsigelige islandske Capitaler i Statsgjældskassen, hvoraf

Renterne i lang Tid have været uhævede, og som muligen

kunde anvendes til fornævnte Oiemed, saasom:

Tugthuset i Island tilhbrende:

efter forskjellige kgl. Obligationer å 4 % 4500 Rbd. » Sk.

°g å 3
l
/2 % 2878 - 61 V* -
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4843. de ifblge kgl. Resol. af 16. April 1773 for

21. April. Islands mislige Providering erlagte Boder

• å 4 °,o 4400 Rbd. » Sk.

Holum Stifts publique og Aabodspenge efter

kgl. Obligation af 1. Novbr. 1786 å 4 °/ 500 — -

Da det af bemeldte Skrivelse erfaredes, at forbemeldte

Capitaler henttårte under det kgl. Rentekammers Administration,

henvendte Directionen sig strax til dette Collegium, og udbad

sig Sammes Erklæring om, hvorvidt deels selve Collectpengene,

deels nogen af de andre af Statsgjældsdirectionen omtalte Ca-

pitaler, maatte kunne anvendes til Bedste for Bessastad Skole

ved dennes forestaaende Reform.

Directionen har derefter fra Rentekammeret modtaget

Underretning om, at Tugthuskassens Obligationer ved den

desangaaende anstillede Undersøgelse ere befundne forlængst

at være indfriede, deels ved contante Udtællinger i sin Tid i

Island selv, deels ved anden Mellemregning, saa at derfra

under ingen Omstændigheder vil kunne erholdes nogensomhelst

Capital til videre Disposition; at de saakaldte Holum ske

Aabodspenge i Opgjbrelsen af Skolens Midler allerede

findes opférte som et Activ for denne
;

og at der af de saa-

kaldte Collectpenge, hvis Stbrrelse endnu ikke er bestemt,

udredes en aarlig Pension af 700 Rbd., og at desuden deraf

afholdes de Udgifter, der medgaae til den islandske Opmaaling,

og som udgjtfre en ikke ubetydelig Sum aarligen. Hvad ende-

lig angaaer de saakaldte Meelbtfder, da har det kgl. Rente-

kammer, efter at have angaaende disses Status brevvexlet med

Statsgjældsdirectionen, derom senere nedlagt allerund. Fore-

stilling, og derefter meddeelt Directionen, at det har behaget

Deres Majestæt under 7. Decbr. sidsti. allern. at approbere den

nu skete OpgjcJrelse af disses uaffbrdrede Renter, hvorefter disse

sidste ved afvigte Aars Udgang vilde udgjBre 3643 Rbd. 92 Sk.,

og at bifalde, at der, efter nærmere Overeenskomst med Stats-

gjældsdirectionen, maa af nysnævnte Sum optages til Forrent-

ning med 372 % af Statsgjældskassen saa stort et Belob, at

denne Rente, i Forbindelse med Renten å 4 % af Meelboder-

nes oprindelige Capital 4400 Rbd., kan udgjBre ialt 300 Rbd.

aarligen, samt at det endelig, forsaavidt Rentekammeret tillige

havde allerund. indstillet, at Samme maatte bemyndiges til indtil

videre at disponere over MeelbBdernés Renter til Havedyrk-

ningens og Jordbrugets Opkomst i Island, samt, naar nogen
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Deel af samme derefter maatte blive tilovers, endvidere til 1843.

Understøttelse for duelige Haandværkere, som ville nedsætte 21. April,

sig sammesteds, og til Husflidens Fremme m. m., behagede * - » -

Deres Majestæt allernaad. at befale, forinden Resolution i saa

Henseende afgives, at denne Direction for Finantsdeputationen

fremsætter de Grunde, som den formener at tale for de saa-

kaldte Meelboders Anvendelse til Fordeel for Bessastad Skole,

og at Deputationen derover yttrer sig, hvorefter Sagen paany

bliver Deres Majestæt af det kgl. Rentekammer allerund. at

foredrage til nærmere allerhbieste Afgjoreise.

Directionen har ikke undladt, til Efterkommeise af denne

allerhbieste Befaling, at gjbre Finantsdeputationen opmærksom

paa, at ligesom det hbiere Underviisningsvæsens Opkomst for

Island, som for ethvert andet Land, er af den hbieste Vigtig-

hed, saaledes har den islandske lærde Skole, efter de locale \

Omstændigheder, en langt vigtigere Betydning for hiint Land,

end de lærde Skoler i Danmark eller andre Lande, hvor til-

lige haves Universiteter, idet Skolen paa Island for en stor

Deel tillige træder istedetfor Hbiskole, da, som bekjendt, det

overveiende Flertal af Landets Geistlighed ikke har Leilighed.

til at forskaffe sig anden Dannelse end den, de i Skolen have

modtaget \ at det altsaa, da den islandske Skole ei alene Intet

har forud for de lærde Skoler i Danmark, hvorved den er sat

istand til at fyldestgjbre sit hbiere Formaal, men tvertimod

staaer betydeligt under dem, er indlysende, at en tilbbrlig Re-

organisation af den lærde Skole, med specielt Hensyn til dens

ejendommelige Bestemmelse, mere end noget andet er et na-

tionalt Anliggende for Island, hvis Iværksættelse er saa paa-

trængende nbdvendig og lover saa heldbringende og rige Frugter,

at der neppe skal kunne opvises nogen anden til Landets Vel

sigtende Foranstaltning, der i umiddelbar Vigtighed kan sættes

ved Siden af denne ; at det derfor er Directionens Overbevis-

ning, at naar der er opstaaet Spbrgsmaal om, for en Capital,

der har sin Oprindelse fra et Landet selv vedkommende An-

liggende, at finde en anden til Islands Vel sigtende Anvendelse,

end den, Jivortil denne Capital oprindelig har været bestemt,

vil et bedre Valg ikke kunne træffes, end derved at bidrage

til at afhjælpe det saa længe og dybt fblte Savn af en hen-

sigtssvarende Underviisningsanstalt for den talrigste og vigtigste

Classe af Landets Embedsmænd
5

og at det navnligen fore-

kommer Directionen, at en saadan Anvendelse maa ansees

ulige gavnligere for Landet, end den af det kgl. Rentekammer
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1843. paatænkte, nemlig at fremme Havedyrkningens, Jordbrugets

21. April. °g Husflidens Opkomst, der, hvor vigtig saadan Foranstaltning

i og for sig maa ansees, dog maa staae langt tilbage for det

høiere Underviisningsvæsens Fremme og Embedsklassens, navn-

lig Geistlighedens, tilbørlige Uddannelse, der endog for et saa

fjernt og isoleret Land er af endnu større Vigtighed end andet-

stedsj hvortil endnu kommer, at det turde være tvivlsomt,

om ikke hine materielle Formaal langt bedre vilde kunne

fremmes indirecte ved en mere oplyst og dannet Geistligheds

Indflydelse, end ved direkte Pengeunderstøttelser. Endelig

henviste Directionen til det ved Reskr. af 2. Oktbr. 1801 givne

udtrykkelige kgl. Tilsagn om det islandske lærde Skolevæsens

Forbedring, og til det mindre heldige Resultat af den skete

Realisation af Bispestolenes Gods, der syntes at indeholde en

desto stærkere Opfordring til at benytte enhver Hjælpekilde,

som frembyder sig, til omsider at tilveiebringe den saa længe

savnede bedre Tilstand af det islandske lærde Skolevæsen.

Directionen har imidlertid, uagtet derom skeet Erindring,

endnu ikke modtaget Finantsdeputationens Yttringer over Sagen.

Saasnart Ditectionen havde modtaget den ved det kongl.

Rentekammers ovennævnte Skrivelse af 19. Marts f. A. til-

stillede endelige Opgjørelse, meddelte den strax de Deputerede

for Finantserne Underretning herom, idet Directionen bemær-

kede, at ifølge det fremkomne Resultat af denne Opgjørelse,

og ved den nu forestaaende Afsondring af Skolens egen Formue

fra de Øvrige i den kgl. Jordebogskasse indestaaende Midler,

vilde det altsaa nu blive saa meget mere nødvendigt, at det

definitivt bestemmes, hvorfra og hvorledes de fornødne Til-

skudssummer til Skolens Fornødenheder skulde tilvejebringes.

At disse ikke skulle paalægges den almindelige Skolefond,

men enten Finantskassen eller den islandske Jordebogskasse,

havde — efter hvad Directionen endvidere bemærkede —
- paa

det bestemteste været forudsat, ei alene ved de foreløbige

Forhandlinger om Skolens Reform, som havde været forte

mellem Rentekammeret, Cancelliet, Finantsdeputationen og

denne Direction, men ogsaa i Directionens allerund. Forestil-

ling, hvorved den kgl. Resol. af 7. Juni 1841 blev udvirket,

og, saavidt Directionen skjønnede, ogsaa i selve allerhøistbe-

meldte Resolution, der har bifaldet en Reform af Skolen, som

aldeles ikke kan iværksættes uden et meget betydeligt Tilskud,

saavel af en Capital til det første Anlæg, som af en aarlig

Indtægt, hvilken nu, formedelst den skete Afgang i Skolens



Kgl. Resol. ang. Skolens Forflyttelse. 571

Capitalformue, vikle blive nogle 100 Rbd. større. — Directionen 1843.
udbad sig derfor Finantsdeputationens Erklæring om, hvorvidt 21 . Apri

disse Tilskud maatte kunne tilstaaes Bessastad Skole af den' ^-v—^

kgl. Finantskasse, i alt Fald tillige ved Hjælp af de islandske

Collectpenge.

Herpaa svarede Finantsdeputationen under 6. Mai, at der

ved de af Directionen meddelte Oplysninger dog ikke endnu

var tilveiebragt nogen fyldestgjørende Udsigt over, deels hvor

stort et Tilskud for eengang der udfordredes for at faae Sagen

bragt til Udforelse, deels hvilke aarlige Udgifter der ville blive

at udrede i denne Anledning, men at Deputationen uden en

saadan omstændelig og paa sikkre Data grundet Calcule ikke

vilde kunne yttre sig om, hvorvidt det maatte ansees tilraade-

ligt, at de nbdvendige Summer udredes af Finantskassen.

Efter denne Finantsdeputationens Erklæring, og da en

nøiagtigere Angivelse af Omkostningerne, saavel til den tørste

Indretning som til de aarlige Fornødenheder, end den, som

allerede var Deputationen meddeelt, i Henhold til de Direc-

tionen tilstillede foreløbige Calculer, ikke lod sig tilveiebringe,

forinden Overslag var modtaget over den nye Bygning, der

skulde opføres, og flere Punkter angaaende Indretningen af det

paatænkte nye Institut definitivt afgjorte, troede Directionen

nu at burde indskrænke sig til, forelobigen for eet Aar at

udbede sig, at der maatte aabnes Skolen en Credit paa den

islandske Jordebogskasse af indtil det Beløb, som dens Ved-

ligeholdelse hidtil har kostet, nemlig (5*200 Rbd., saaledes at

den Deel af dette Beløb, som ikke kunde dækkes af Skolens

egne Indtægter, blev at betragte som Tilskud fra Finantskas-

sen, og Directionen tilskrev under 31. Mai sidstleden Finants-

deputationen med Anmodning herom* ligesom Directionen,

saasnart den havde modtaget Underretning om den ovennævnte

Afgang i Bessastad Skoles Capitalfond, i Anledning af Erstat-

ningskravet fra de Holumske Præstekald m. v. , herom med-
delte Finantsdeputationen Underretning, og ligeledes, efter at

det ovennævnte Overslag og øvrige Oplysninger angaaende

Omkostningerne ved den nye Skolebygnings Opforelse vare

modtagne, under 17. Septbr. f. A. tilskrev Finantsdeputationen

om at ville udvirke, at den dertil fornødne Sum maatte blive

stillet til Directionens Disposition, til Iværksættelsen af den

allerh. befalede Indretning af det nye Institut i Reykjavik.

Directionen har derefter modtaget en Skrivelse fra den
kgl. Finantsdeputation, dat. 21. Oktbr. f. A., hvori Samme
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\ 843. yttrer Følgende : Siden Finantsdeputationen under 6. Mai d. A.

21. April, meddelte Directionen sine foreløbige Yttringer angaaende denne
—

- Sag, er Finantskassen bleven paalagt flere betydelige, ikke

forud calculerede Udgifter, navnlig til Vartpenge for de ved

Reductionen i Landmilitairetaten afgaaede Officerer, saa at det,

for at dække disse idvrigt i en Række af Aar vedvarende

extraordinaire Udtællinger, vil blive nødvendigt at angribe

Summen til uforudseelige og ubestemte Statsudgifter langt

mere end ønskeligt. Der vil derfor aldeles ikke af Finantskas-

sen kunne ventes noget Bidrag i indeværende Aar til den nye

Skolebygnings Opførelse i Reykjavik, og det maa altsaa over-

lades til Directionen selv at drage Omsorg for Summens Til-

veiebringelse ved de Midler, der staae til dens Raadighed.

Men paa Grund af Nødvendigheden af, ikke at paadrage

den kgl. Kasse andre end de hoist nødvendige extraordinaire

Udgifter, vil der derhos heller ikke i indeværende og de nær-

mest paafølgende Aar kunne gjøres Regning paa noget aarligt

Bidrag af Finantskassen til det lærde Skolevæsen paa Island.

Deputationen bemærker fremdeles, at, ved at forøge Til-

skudene af bemeldte Kasse til de forskjellige Administrations-

grene, tvertimod at formindske dem efter Normalreglementets

Bestemmelse, bliver Statskassens Ballance meer og meer ugun-

stig, medens de enkelte Instituter, der selv ere i Besiddelse af

pecuniaire Ressourcer, blive i Stand til at conservere deres

Overskud, og aarligen at gjøre Oplag deraf ; men dette er dog

ingenlunde Hensigten med hine Tilskud. Da nu netop flere

af de Stiftelser, der ere undergivne denne Directions Overbesty-

relse, befinde sig i et saadant Tilfælde, vil det følgelig ikke

med Føie kunne forlanges — og mindst paa et Tidspunkt som

det nærværende, efter hvad foran er anført — at Finantskassens

aarlige Tilskud til det lærde Skolevæsen skulde forøges i An-

x
ledning af den omhandlede extraordinaire Foranstaltning paa

Island.
. . } t [A .'-.i. j^oi/sv ?-;;»L • i;t twxV'tq&*té~'

Forøvrigt har Deputationen bemærket, at, om Directionen

endog nu har seet sig istand til at opgive en Sum, som den

nye Skolebygning antages at ville koste, saa synes man dog

endnu langt fra at kunne gjøre sig en klar Forestilling om,

hvormeget den hele Foranstaltning vil koste, og hvor stor

Skolens Restformue er, da der endog i sidstnævnte Henseende,

efter hvad der er Deputationen fra Directionen meddeelt, nu

er fundet et nyt Krav paa Skolen, hvorved saavel dens Capi-

talformue betydeligt forringes, og derved de aarlige Indtægter
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formindskes og nye Udgifter paalobe, der ei forhen ere bragte J 843.

under Beregning. Endelig har Finantsdeputationen ogsaa bragt 21. April,

i Erindring det i nbie Forbindelse med den islandske Skolesag

staaende, endnu uafgjorte Anliggende, Mde islandske Collect-

penge og de saakaldte Meelbbder", i hvilken Anledning er

bemærket, at Collectpengenes Storrelse saaledes, saavidt vides,

endnu ikke er bestemt ; og forsaavidt der imod disse Penges

Anvendelse til det foreliggende Oiemed skulde hentes et Ar-

gument derfra, at der af samme udredes en aarlig Pension af

700 Rbd., foruden at Omkostningerne ved den islandske Op-

maaling afholdes af samme, da maatte der først oplyses, af

hvilken Beskaffenhed og Storrelse disse Udgifter ere, for at

det kunde tages under Overveielse, om de ikke burde over-

tages af den almindelige Statskasse, imod at vedkommende

Fond, hvoraf de hidtil have været udredede, inddrages i samme.

Hvad Meelbbderne angaaer, da er derom vel oplyst, at Rente-

kammeret har meddeelt Statsgjældsdirectionen en Opgjbrelse

af disses Status, og desangaaende anmodet om Betænkning,

da Kammeret er sindet at indgaae med allerunderd. Forestil-

ling om den fremtidige Anvendelse af denne Sums Renter,

dog ikke til Fordeel for det lærde Skolevæsen i Island; men
om disse Penges Anvendelse til det ene eller det andet Oiemed

til Fordeel for Island maatte det dog formentlig i ethvert Til-

fælde forbeholdes Finantsdeputationen først at yttre sig, for-

inden der gjb*res Fordring paa et directe Tilskud af Statskassen

til et Oiemed, der ene er i Islands Interesse.

Efter alt det Foranførte har Finantsdeputationen ikkun

kunnet give sit Tilsagn om, at der, efter Directionens nærmere

Forlangende, skal af den islandske Jordebogskasse derfra blive

foranstaltet anviist til Skolens Udgifter et saa stort Beføb aar-

ligen, som Finantskassen igjen kan vente sig med Sikkerhed

refunderet inden fbie Tid.

Efter det af de Deputerede for Finantserne saaledes Yttrede

kunne de fornddne Tilskud til Opførelse af den nye Bygning
for den- islandske Skole ikke fourneres af den kongel. Kasse,

°g ligesaa lidet Tilskud til de forogede aarlige Bekostninger

ved dens Reorganisation, overeensstemmende med den allern.

bifaldte Plan. End ikke de mindre aarlige Summer, som
Directionen, saaledes som ovenfor allerund. forklaret, havde
anmodet Finantsdeputationen om foreføbigen at lade udbetale

som Tilskud til Skolens Fornbdenheder i dens hidtilværende

Forfatning, indtil der kunde erholdes fuld Vished om den
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1843. nbiagtige Størrelse af de Summer, den nye Indretning vilde

21. April, udfordre, har Finantsdeputationen kunnet samtykke i at four-

nere
; og Forlegenheden er nu endog yderligere bleven forbget

derved, at de Deputerede end ikke for en kort Tid have kunnet

forunde Henstand med Afgjbrelsen af de af Skolen allerede

forbrugte Summer, i Forbindelse med den Omstændighed, at det

kgl. Rentekammer, ved at tilstille Directionen den ovenomtalte

/ endelige Opgjbrelse til 31. Juli 1841, tillige har aldeles frasagt

sig og overdraget til Directionen den hele af Kammeret hidtil

fbrte Administration af Skolens Midler, og ophævet den For-

bindelse, som hidtil altid har fundet Sted mellem Skolens Kasse

og den islandske Jordebogskasse, uden at dog Kammeret til-

lige har underrettet Directionen om, hvor eller hvorledes Ren-

terne af Skolens Capitalformue eller det den tilkommende

saakaldte Skalholtske Æqvivalent, 2500 Rd. aarlig, kunne

hæves, idet Kammeret i denne Henseende alene har henviist

Directionen til Brevvexling med Finantsdeputationen og Stats-

gjældsdirectionen. — Da, som Fblge heraf, i det til Direc-

v tionen aflagte Regnskab for Skolen til 31. Juli 1842 hverken

ere optagne nysnævnte Renter eller Æqvivalent, har Skolens

Underbalance i bemeldte Aar udgjort den betydelige Sum af

5468 Rbd. 65 Sk.
,

og da Finantsdeputationen ikke har villet

staae i Forskud for dette Belbb, har Samme, til Dækning deraf,

deels for Oktbr. Qvartal f. A. indeholdt de Summer, som ellers

fra Finantserne udbetales til Kjøbenhavns Universitet, Com-

munitetet og Sorbe Academie og til den almindelige Skolefond,

hvis Belbb for et Qvartal udgjbr 4276 Rbd. 12 Sk., deels er-

klæret at ville foranstalte den derefter tilbageblivende Rest

liqvideret i samme Tilskudssum for første Qvartal 1843, og

Deputationen har derved nbdt Directionen til at lade bemeldte

Tilskudssummer forskudsviis udrede af den almindelige Skole-

fond. Directionen har vel forestillet oftnævnte Deputerede,

hvor ubillig den ommeldte Foranstaltning maa ansees for at

være, da hverken den almindelige Skolefond, og endnu mindre

de bvrige Stiftelser, navnligen Universitetet, som har den stbrste

Andeel i hine Tilskudssummer, staae i mindste Forbindelse

med den islandske Skole, og da derhos dennes Underbalance

for den overveiende stbrre Deel er blot tilsyneladende, som

alene hidrbrende fra, at de nylig nævnte Skolen tilkommende

betydelige Indtægtssummer ikke ere blevne den udbetalte eller

tilgodeskrevne, og Directionen anmodede derfor Deputationen,

ved Skrivelse af 17. Decbr. f. A., indstændigen om at ville
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stille den paatænkte Indeholdelse af de S v rige Stiftelsers Til- 1843.

skudssummer i Bero, idetmindste indtil Skolens Tilgodehavende 21. April,

var den udbetalt, idet Directionen tillige forlangte Oplysning n^-^~

om, naar og hvorledes bemeldte Tilgodehavende kunde er-

holdes. Herpaa har Directionen imidlertid ikke senere, uagtet

derom skeet Erindring, modtaget nogen Meddelelse fra Finants-

deputationen.

Da Directionen ved de Finantsdeputeredes ovennævnte Er-

khnring af 21. Oktbr. f. A. er afskaaret al Udsigt til ved

Sammes Foranstaltning at see udvirket, at der for Tiden til—

staaes den fornødne Sum af den kongelige Finantskasse til

Opførelse af den allernaad. befalede Bygning for det nye

Skoleinstitut i Reykjavik, og at der i de nærmest paafølgende

Aar derfra udredes de aarlige Tilskud, som behøves til den

allernaad. bifaldte forbedrede Organisation af Skolen, eller

endog blot til dennes Vedligeholdelse i dens hidtilværende

mangelfulde Tilstand, og da det uden Tvivl, efter Indholdet

af Finantsdeputationens Erklæring, maa ansees som lidet sand-

synligt, at der senere skulde kunne erholdes den fornødne

Byggesum af Finantskassen, og om nogle faa Aar de aarlige

Tilskudssummer, som udfordres til det nye Instituts Organisa-

tion — i hvilket Tilfælde der dog vilde mangle den fornødne

aarlige Sum for idetmindste 3 eller 4 af de nærmeste Aar,

hvilket allerede vilde opløbe til et meget betydeligt Beløb —
vil det nu, saavidt Directionen skj emner, komme i væsentlig

Betragtning, om det kunde allernaad. forundes Skolen at er-

holde Disposition over de saakaldte islandske Collectpenge

°g Meelbøderne, hvortil netop ogsaa Finantsdeputationen i sin

Erklæring har hentydet. Naar Deputationen, hvad de først-

nævnte angaaer, bemærker, at deres Størrelse endnu ikke

er bestemt, da er dette vel sandt, forsaavidt det kongel. Ren-

kammer har formeent, at Collectpengenes Beløb skulde være be-

tydeligt større end efter den af Statsgjeldsdirectionen fremsendte

Opgj oreise; men da bemeldte Direction har tilbudt at udstede

Obligation for et Capitalbeløb å 4 °/o Rente af 13378 Rbd. 51 Sk.

og desuden erkjendt, at de resterende Renter

til 31. Decbr. 1840 udgjøre. ....... 6421 — 72 -

°g Repræsentativer . 6413 — 49 -

°g da hertil formentligen endvidere vil komme

Renten af førstnævnte Capital fra 31 . Decbr.

1840 til samme Dato 1842 med 1070 — 28 -

skjønnes det ikke rettere, end at dette samlede

Beløb af
,

27284 Rbd. 8 Sk.
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1 843. strax maatte kunne være til Disposition, forsaavidt det maatte

21. April, behage Deres Majestæt at henlægge samme til Skolen, hvor-

• efter det da senere kunde afgjftres, om noget yderligere Be-

lt$b, efter Rentekammerets Formening, kunde tilkomme. For-

saavidt Deputationen har hentydet til, at muligen den Pension

af 700 Rbd. samt de Ovrige Udgifter, der nu hvile paa be-

meldte Collectpenge , kunde blive at overtage af Statskassen,

da kan Directionen naturligviis for sit Vedkommende ikke

andet end finde dette i ht5i Grad b'nskeligt, for at da Collect-

pengenes Capital eller aarlige Renter, forsaavidt det maatte

behage Deres Majestæt at bestemme dem til Anvendelse for

Skolen, kunde strax uden Formindskelse være disponible for

denne. Hvad MeelbBderne angaaer, har Deputationen i sin

oftnævnte Erklæring ikke endnu haft Kundskab om den

senere skete allerh. Bestemmelse angaaende disses Størrelse,

der nu er fastsat til en Capital, som æqvivalerer 7500 Rbd.,

hvorefter disses og Collectpengenes samlede Belbb, ifolge nys-

nævnte Beregning, vilde udgjOre henimod 35000 Rbd. foruden

den mulige Forøgelse af Collectpengene.

Directionen har, som ovenfor allerunderd. bemærket, ikke

undladt senere at underrette Finantsdeputationen om aller-

hdistbemeldte Bestemmelse, og derved, i Henhold til Deres

Majestæts Befaling, meddeelt Finantsdeputationen de Grunde,

der, som lige allerunderd. bemærket, forekomme Directionen

at tale afgjbrende for at anvende Meelbbdernes Renter til

Bedste for Skoleinstitutet, fremfor til de af det kongl. Rente-

kammer paatænkte Oiemed. At Directionen ikke senere har

modtaget Finantsdeputationens Yttringer herover, i Henhold

til det Samme givne allernaad. Paalæg, har saameget mere

maattet være Directionen paafaldende, som Deputationen netop

i sin oftnævnte Erklæring af 21. Oktbr. synes at ansee det

som magtpaaliggende, at kunne faae Leilighed til at yttre sig

om Anvendelsen af de meerbemeldte islandske Capitaler til

Bedste for Skoleinstitutet, forinden der blev SpBrgsmaal om
direkte Tilskud fra Statskassen.

Hvad dernæst angaaer den af den kongel. Finantsdepu-

tation antydede Udvei til at tilveiebringe de fornødne Penge

til den nye Bygnings Opførelse og til Organisationen af det

nye Skoleinstitut
,
nemlig ved dertil at anvende de til Direc-

tionens Disposition stillede Fonds, navnligen de Midler, som

tilhbre den almindelige Skolefond eller det lærde Skolevæsen

i Danmark, da skal Directionen ikke her gjentage de Grunde,
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som den under Sagens tidligere Forhandling, saaledes som 1843,

ovenfor allerunderd. bemærket, i flere Skrivelser til det kgl. 21. April.

Rentekammer har udviklet, hvilke synes at gjore det aldeles

indlysende, at det vilde være høist ubilligt, og saa godt som

uretfærdigt, at paalægge sidstnævnte Fond at afgive Under-

støttelser til en i ingen Forbindelse med den staaende, men

ifølge Forholdenes Natur aldeles fremmed Skole, og at der-

imod alle Omstændigheder tale afgjØrende for, at disse Under- .

støttelser tages enten fra den islandske Jordebogskasse eller

fra Finantskassen. Directionen skal herom saa meget mindre

tillade sig nogen yderligere Bemærkning, som det ved de

ovennævnte Forhandlinger synes fra alle Sider at have været

erkjendt og paa det bestemteste forudsat, at det vilde være

Finantskassen, som havde at udrede de Tilskud, som behøve-

des til det islandske Skolevæsens egne Midler; idet navnligen

det kgl. Danske Cancellie, ved paa det indstændigste at an-

befale Directionen (Jen islandske Skolesags Fremme, som en

af de allervigtigste Sager for Islands Vel, udtrykkelig har

yttret, at, da de ældre Forandringer med Bispestolene og de

dertil knyttede Skoler neppe have været heldige eller vel over-

veiede, burde Regjeringen nu udentvivl tilskyde hvad der be-

høvedes, for omsider at bringe et nogenlunde godt Resultat

ud deraf, ligesom det kgl. Rentekammer, der har fundet sig

opfordret til, i Henhold til det kgl. Reskr. af 2. Oktbr. 1801,

som udtrykkelig henviser til yderligere Tilskud fra den kgl.

Kasse, at henvende sig til Finantsdeputationen, har erklæret,

at efter dets Mening burde den større eller mindre Bekostning,

som de tvende alternative Forslag til Skolens Reform vilde

medføré, ikke være det afgjørende Motiv ved Valget imellem

begge, hvilke Yttringer ogsaa selve den kgl. Finantsderiutation

tidligere har tiltraadt, Alt saaledes, som ovenfor allerunderd.

er anført. Men Directionen anseer det som sin Pligt, desto

stærkere at fremhæve den absolute Umulighed for den al-

mindelige Skolefond i at tilveiebringe de meget betydelige Sum-
mer, som behøves, deels til Opførelsen af den nye Skolebyg-

ning i Reykjavik, der nu er oplyst at ville koste 1 1,000 Rbd.,

deels til de aarlige Fornødenheder for det forbedrede Skole-

og høiere Dannelsesinstitut, hvilke aarlige Tilskud, saaledes

som ovenfor allerund. forklaret, tidligere vare beregnede til

omtrent 1740 Rbd., men nu efter den skete yderligere Afgang

i Skolens Capitalformue og den forøgede Udgift til Erstatningen

xm //. 37

«
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4843. til de Holumske Præstekald, maa beregnes til omtrent 2420

21. April. Rbd., altsaa med Tillæg af Renten af nysnævnte 1 1,000 Rbd.,

ialt aarlig 2860 Rbd. eller henimod 3000 Rbd. Men den al-

mindelige Skolefond har i Aaret 1841, ifølge den af Direc-

tionen nylig nedlagte allerunderd. Beretning, haft en Under-

balance af 3500 Rbd., og har i 1842, saavidt allerede nu kan

vides, haft en lignende af langt over det Dobbelte, og det

medens der forestaae Skolefonden maaskee flere ikke ubetyde-

lige Udgifter til høist fornødne og paatrængende Bygnings-

arbeider, og uagtet, hvad Directionen troer at burde lægge

særdeles Vægt paa, de lærde Skoler i Danmark allerede i

lang Tid have været høiligen trængende til meget væsentlige

og betydelige Forbedringer, hvilke hidtil, i hvor nødvendige

og paatrængende de maae erkjendes at være, desuagtet endnu

stedse have maattet udsættes, fordi der aldeles manglede

Udsigt til at tilveiebringe de saare betydelige forøgede Res-

sourcer, som dertil vilde behøves. Under disse for selve det

lærde Skolevæsen i Danmark saare mislige Omstændigheder

maatte Directionen ansee det som den uforsvarligste Tilside-

sættelse af sin Pligt, hvis den ikke paa det bestemteste modsatte

sig, at der fra den almindelige Skolefond blev ydet nogetsom-

heist Bidrag til det islandske Skolevæsen.

Forsaavidt den kongel. Finantsdeputation har antydet, at

Forøgelsen af de Tilskud, som fra Finantskassen ydes til de

under Directionens Administration henlagte separate Fonds,

skulde bevirke, at flere af disse, tvertimod Hensigten af be-

meldte Tilskud, bleve istand til at gjøre Oplæg af deres Over-

skud, da kan Directionen ikke undlade, allerund. at bemærke,

at, efter hvad nylig er anført om den almindelige Skolefonds

Forfatning, kan Finantsdeputationens Bemærkning i alt Fald

ik'ke gjelde om denne Fond, ligesaa lidet som der kunde være

Spørgsmaal om, at de til den islandske Skole forlangte Til-

skud skulde kunne bevirke noget Oplæg af Capitaler for denne

;

og hvad angaaer de Øvrige under Directionen sorterende

Stiftelsers Fonds, da er det ikke Directionen bekjendt, at der

er tilstaaet nogen af disse noget forøget Tilskud fra Finants-

kassen 5 thi hvad navnligen angaaer dennes Tilskud til det

nylig i Universitetet indlemmede forrige chirurgiske Academie,

da er dette Tilskud ikke større end hvad der stedse i den

senere Tid har været udredet for bemeldte Academie, og det

er saa langt fra at Universitetet ved dette Tilskud skulde blive

sat istand til at gjøre Oplæg af Capitaler, at det tvertimod —
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i det mindste i de nærmeste Aar, og ikke usandsynligt ogsaa 4843.

i Fremtiden — selv maa gjøre Tilskud til Academiets For- 21. April,

nødenheder af sine egne Midler 5 at iøvrigt Universitetet og —
Communitetet i de senere Aar have kunnet gjøre ikke ube-

tydelige Summer frugtbringende til Forøgelse af deres Capital-

formue, er vel sandt, men det er dog neppe Finantsdeputa-

tionen ubekjendt, at navnligen Universitetet, uagtet det i de

senere Aar har været i stadig Fremskriden, desuagtet ingen-

lunde befinder sig i nogen heldig oeconomisk Forfatning, da

der ligeledes forestaae dette betydelige og væsentlige Reformer,
^

som i længere Tid have maattet udsættes af Mangel paa de

dertil fornødne Ressourcer, og som endnu, uagtet den skete

Forbedring af dets Forfatning, langtfra ikke ville kunne iværk-

sættes saaledes som var at ønske, end ikke ved Hjælp af de

forøgede Tilskud, som det muligen kunde faae fra Communi-

tetet, fra hvilke tvende Stiftelser der saaledes, ligesaa lidet

som fra Skolefonden, kan være Tale om nogetsomhelst Bidrag

til den islandske Skole. Qg hvad endelig Sorø Academie an-

gaaer, der saa godt som aldeles intet Tilskud fra Finantskas-

sen modtager, da oplægger denne Stiftelse vel betydelige aar-

lige Capitaler, men Finantsdeputationen vil dog udentvivl ind-

rømme, at der ikke vil kunne være Tale om noget Bidrag fra

samme til den islandske Skole, førend det først er bleven afgjort,

om og hvorvidt Academiet burde bidrage Noget til de dermed
•

1 nærmere Forbindelse staaende Stiftelser, den almindelige

Skolefond, Universitetet eller den polytechniske Læreanstalt,

1 hvilken Henseende Directionen maa tillade sig at henvise til

den allerunderd. Forestilling, som den gjentagende har tilladt

,

S1S at indgive angaaende Nedsættelse af en Commission til at

tage flere vigtige Anliggender, vedkommende de den underlagte

Stiftelser, under Overveielse.

Naar Finantsdeputationen har meent, at man endnu ikke 1

vilde kunne have en klar Forestilling om, hvad den hele For-

anstaltning med den islandske Skoles Reform vil koste, da

kan Directionen alene henvise til de nøiagtige Overslag og

°vrige Oplysninger, den har modtaget angaaende Omkost-
ningerne ved den nye Bygning, pg de anstillede foreløbige Cal-

culer angaaende Bekostningen ved den forbedrede Skoles frem-

tidige Organisation, hvilke, da de ere forfattede og prøvede s

al flere islandske Embedsmænd, vistnok maae antages at være

saa paalidelige, som det med Billighed kan forlanges. — At

Skolens Capilalformue ved den seneste Opgj øreise er befunden

37*
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4843. a* være formindsket, var kun hvad man i Forveien kunde vente,

21. April. °S det var ligeledes forlængst bekjendt, at det ovenomtalte

Erstatningskrav vilde opstaae, hvis Størrelse nu er definitivt

udfunden. Det skjbnnes saaledes ikke, at der i nogen Hen-

seende kunde være en saadan Uvished tilbage, som kunde

motivere en Udsættelse af at bevilge de fornbdne Tilskud.

Efter Alt, hvad saaledes i det Foregaaende allerunderd.

er forklaret og bemærket, vil det, hvis ikke nye og forøgede

Ressourcer kunne anvises den islandske »Skole, ei alene blive

umuligt for Tiden at iværksætte den allern. bifaldte Forflyt-

ning af Bessastad Skole til Reykjavik, og Reorganisation der

efter en udvidet Plan, men Skolen vil end ikke kunne bestaae

i sin hidtilværende mangelfulde Tilstand, med mindre man

vilde vedblive med det, som hidtil i Virkeligheden er skeet,

nemlig at optage af dens endnu tilbageværende Capital, hvilken

da snart vilde blive aldeles fortæret, og det vilde da naturlig-

viis blive meget vanskeligere end nu at tilveiebringe de langt

betydeligere Ressourcer, som, da vilde behbves; og Directionen

kan derfor "ikke Andet end paa det bestemteste fraraade en

saadan Fremgangsmaade.

Og da den islandske Skoles Opretholdelse og Vedlige-

holdelse, i det mindste i dens nærværende Forfatning, vistnok

maa betragtes som en absolut Betingelse for at bevare en bor-

gerlig Orden i Provindsen, maa Directionen paa det indstæn-

digste bbnfalde Deres Majestæt om, at i det mindste forelbbigen

de fornbdne Ressourcer til at dække Skolens aarlige Under-

balance — der, som oven allerund. anfbrt, kan beregnes til

1911 Rbd. 69 Sk. — maae vorde allernaad. anviste, enten af

den kgl. Finantskasse alene eller tillige ved Hjælp af de is-

landske Collectpenge og Meelbbder.

Hvad angaaer Skolens Forlæggetse til Reykjavik og Ud-
* videlse til et Dannelsesinstitut for Islands Geistlighed, da maa

Directionen lige allerund. bemærke, at denne ved Deres Maje-

stæts Resolution af 7. Juni 1841 allernaad. bifaldte Plans Ud-

førelse ikke uden de betænkeligste Fblger vil kunne stilles i

Bero, efter Alt, hvad der er oplyst og af Directionen aller-

underd. fremhævet om den stærke Trang til et saadant In-

stitut, for dog noget at kunne hæve den islandske Geistlighed

fra det næsten utrolig lave Trin af Kundskaber og Dannelse,

hvorpaa den staaer, og de hbist foruroligende Fblger, som

allerede heraf have viist sig. — Directionen indstiller saaledes

i dybeste Underdanighed

:
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I) om der forelfibigen maa allern. anvises den islandske 1843.

lærde Skole fra den kgl. Finantskasse de til dens Forneden- 21. April,

heder allerede fra den almindelige Skolefond foreskudte Sum——

—

mer, samt indtil videre det til Vedligeholdelse af Skolen for

Tiden fornodne Tilskud af circa 1912 Rbd. — 2) om der end-

videre maa allern. tillægges bemeldte Skole, enten fra Finants-

kassen eller paa anden Maade, de forb'gede Ressourcer, som

behbves til Iværksættelsen af den ved allerhbieste Resolution

af 7. Juni 1841 forelbbigen allernaad. bifaldte Forflyttelse af
,

Skolen til Reykjavik, og dens Reorganisation efter en udvidet

Plan i Forbindelse med et hbiere Dannelses-Institut for Landets

Embedsmænd, nemlig til den nye Bygnings Opførelse indtil

12,000 Rbd., og som aarligt Tilskud 4543 Rbd. 82 Sk. —
Univ. Direct. Forestill. 1843, Nr. 2389.

Efler at have ladet Os de i denne Directionens Fore-

stilling indeholdte Oplysninger allerunderd. foredrage,

ville Vi allernaad. have bestemt:

\) Den Os forelagte Tegning og Grundplan til

den nye Bygning, som i Overeensstemmelse med Vor

allerhbieste Resolution af 7. Juni 1841 bliver i Reykja-

vig at optøre for den islandske lærde Skole og det

hbiere Underviisnings-Institut, der med samme skal for-

bindes, approbere Vi allernaadigst, dog med indbe-

meldte nærmere Modiflcationer, og ville Vi have Vor

Direction for Universitetet og de lærde Skoler paalagt

at drage Omsorg for, at Bygningen, det hurtigste Om-
' stændighederne tillade det, forfærdiges i en af de norske

Kjbbslæder, for derefter uden Ophold at overtøres (il

Reykjavig og opsættes paa den ostlig for Byen belig-

gende Plads, Thingholt kaldet. — 2) Det til Opforeisen af

fornævnte Bygning beregnede Belbb af indtil 4 2000 Rbd.

vil paa nærmere Requisition af Vor Direction for Univer-

sitetet og de lærde Skoler være at udbetale af det Belob af

de saakaldte islandske Gollectpenge tillige med sammes
id Dato resterende Renler, som Vor Direction for Stats-

gjælden og den synkende Fond for Tiden erkjender at

være indestaaende i Vor Kasse. — 3) Af bemeldte
Gollectpenge maa endvidere deels strax refunderes hvad
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21. April.

1843. der siden Administrationen af Besseslad Skoles Midler

er bleven Vor Direction overdraget, er af den alminde-

lige Skolefond foreskudt for Skolen, deels, indtil den

nye Organisation træder i Kraft, udredes det til Skolens

Vedligeholdelse i dens nærværende Forfatning, foruden

dens egne Indtægter fornbdne Tilskud af 1912 Rbd.

aarligen. Og har Vor Direction at henvende sig til de

Deputerede for Finantserne, angaaende Udredelsen af

samtlige forbemeldte Summer. — 4) Vor Direction for

Universitetet og de lærde Skoler har, forinden Byg-

ningen er overfort til Island, allerund. at forelægge Os

den nærmere Plan for bemeldte Skole og Institut, samt

Udkast til et Budget for de til samme fornødne aarlige

Udgifter, tillige med en nøiagtig Opgørelse af de til

Skolen nu henlagte aarlige Indtægter, for at det der-

efter kan blive allern. bestemt, hvilke Ressourcer der

endvidere kunde være at anvise til Institutets frem-

tidige Vedligeholdelse. — Kjobenhavn den 21. April

1843.

22. April. Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden og

Biskoppen over Island, ang. Forbedring i den

islandske Geistligheds Kaar. Khavn den 22. April

1843. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1843, Nr. 1778.

I

Under 27. Februar 4839 have Stiftamtet og Deres

Højærværdighed til det kgl. Rentekammer afgivet Be-

tænkning, angaaende ved hvilke Midler der maatte

kunne tilveiebringes en Forbedring i den islandske

Geistligheds Kaar. Efter at Rentekammeret ligeledes

fra Amtmændene over Islands Vest-Amt samt Nord- og

Oster-Amtet havde modtaget de dem i denne Anledning

afæskede Betænkninger, blev denne Sag af Kammeret

tilstillet Cancelliet til Algjbrelse.

Cancelliet tilskrev derefter under 15. Oktbr. 1840

den ved allerhøjeste Resolution af 22. August 1838 be-
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falede Forsamling af Embedsmænd i Reykevig, om at 1843.

afgive Betænkning over de af Stiftamtet og D. Hbiærv. 22. April,

samt Amtmand Tborarensen fremsatte Forslag til did-
^

ir

hen sigtende Forandringer i det allerhoieste Reglement

af 47. Juli 1782.

Under 4 7. Juli 1841 indsendte denne Forsamling

med sin Betænkning et Udkast til en Lov om denne

Gjenstand, hvorefter Sagen af Cancelliet blev forelagt

Hans Majestæt til allerhoieste Afgjorelse. Da Allerhoist-

samme imidlertid fandt Betænkelighed ved, for Oie-

blikket at tage nogen endelig Bestemmelse i Henseende

til de i denne Anledning indkomne Forslag, forsaavidt

de gik ud paa mere, end at forhjælpe vedkommende

geistlige Embedsmænd til den sande Værdi af Beta-

lingen for det saakaldte Extraværk m. v., saaledes som

denne var normeret ved Reskript 17. Juli 4 782; men

hvilken de, efter at det tidligere bestaaende faste For-
'

hold mellem Penge og Varer var blevet forandret, som

en Folge af Forordningen 13. Juni 4787, angaaende

den islandske Handel, kun i faa Aar kom til at nyde .

godt af i den Grad, som det oprindeligviis var paa-

tænkt: — blev der efter dette Princip udarbeidet et

Udkast til en Forordning om denne Gjenstand; hvilket

Udkast, efter at have været forelagt den i forrige Aar

afholdte Forsamling af de raadgivende Provindsialslæn-

der for Sjællands m. fl. Stifter, er blevet forsynet med

Hans Majestæts Sanclion, og saaledes under 8. f. M.

er emaneret som Lov under Navn af: Forordning an-

gaaende nærmere Bestemmelser af nogle Poster i An-

ordning af 17. Juli 4 782, betrætfencle Præsters og Kir-

kers Indtægter paa Island.

I Forbindelse hermed har det behaget Hans Maje-

stæt at paalægge Cancelliet, at indkomme med nærmere

Forslag til en fuldstændigere Anordning om denne Gjen-

stand, hvorom et Udkast derpaa skulde forelægges den

tilkommende raadgivende Forsamling for Island. Da
wan imidlertid, af Mangel paa tilstrækkelig Kundskab



584 Canc. Skriv. ang. Geistlighedens Indtægter.

1843. til de locale Forhold paa Island, ikke her kan affatte

22. April. Forslag til Forbedring i islandske Præsters Indkomster,
*~~> m̂m~'

saa har man været betænkt paa, at lægge det Udkast

til Grund, der var affattet af den ved allerhoieste Re-

. solution 22. August 1838 befalede Forsamling af Em-

bedsmænd i Reykevig, forsaavidt dette indeholdt yder-

ligere Forslag til Præstekaldenes Forbedring paa Island,

end de, der vare fundne passende til at optages i den

under 8. f. M. udkomne Forordning; men da det netop

var Uvisheden om, hvorvidt de af de islandske ' Em-

bedsmænds Forsamling fremsatte Forslag, forsaavidt

de gik ud paa mere, end en Restitution af Betalingen,

deels for det saakaldte Extraværk, deels for Jord til

Kirkerne, samt for Kirkeregnskabernes Revision og Kirke-

visitatserne, vare overeensstemmende med de locale

Forhold og den almindelige Stemning blandt Islands

lndvaanere, — der bevægede Regjeringen til at afholde

sig fra, at optage hine Forslag i det Østifternes Stænder-

forsamling forelagte Lovudkast, der senere er emaneret

som Lov, — har man anseet det nødvendigt, at det

tages under noiere Overveielse, om der ikke burde

foretages adskillige Modificationer i dette Forslag, for-

inden samme forelægges den tilkommende raadgivende

Forsamling for Island, da Betalingen for Adgang til

Kirkens Goder i samme formentlig er sat saa hbit, at

det for de Uformuende endog kunde blive umuligt at

udrede den.

' Idet man derfor til dette Oiemed herved tjenstligst

skulde meddele Hr. Kherre og Deres Hbiærv. de Be-

tænkeligheder, Gancelliet har fundet ved det hermed

følgende Forslag fra de islandske Embedsmænds For-

samling, skulde man lige tjenstligst anmode Dem om,

efter, saavidt Omstændighederne maatte tillade det, at

have confereret med andre kyndige Mænd desangaaende,

at afgive Betænkning om, hvilke Forandringer det paa

Grund af disse, eller mulig og af andre Hensyn, maatte

ansees tilraadeligt at gjbre i det af de islandske Em-
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bedsmænds Forsamling indsendte Udkast, inden samme 1843.

forelægges den forestaaende raadgivende Forsamling 22. April,

for Island.

Hvad nemlig for det Fbrste Betalingen for Barne-

daab angaaer, da skal der efter Forsamlingens Udkast,

som et endog for de mindst Formuende gjeidende

Minimum, udredes 4 Alen, eller efter de nuværende

Capitelstaxter 9% Mk.; istedetfor at disse efter Regle-

mentet 1782 og Forordn. 8. f. M. Intet have at ud-

rede, og den Classe, der staaer dem nærmest, kun

har respective 10 Sk. og 32 Sk. at betale, ligesom det

af Stiftamtet og D. Hbiærv. under 27. Februar 1839

indgivne Forslag kun vilde medføre en Betaling af 14

Sk. for dem, der henhore til de ringere, og Norske

Lovs 2—12-—7 kun har fastsat en Betaling af 16 Sk.

for Barnedaab.

For Confirmation skulde 107s Mk. blive Minimum,

istedetfor at der hidtil kun er ydet det Samme, som

for Barnedaab. Dette Minimum er mere end det Dob-

belte mod hvad der nu (efter Forordn. 8. f. M.) ud-

redes af den mest formuende Classe, og 5 til 6 dobbelt

mod det, der skal betales af den tredie Classe, lige-

som og de aldeles Fattige nu ere frie; og ved Reskr.

6. Novbr. 1744 er det endog her forbudt Præsterne,

af Faltige og Almuesfolk at modtage det Ringeste i

Anledning af Confirmanders Forberedelse.

For Brudevielse er Betalingen ligeledes meget for-

hbiet. Vel finder Cancelliet det ikke saa betænkeligt,

som den med Hensyn til Almuens Kaar hbie Betaling

for Daab og Confirmation, da der i det mindste kan

siges Noget for den Mening, at man ikke bor gjttre

den Fattige det for let at indgaae Ægteskab, medens

Boms Daab og Confirmation dog ikke maa forhindres

ved Uformuenhed. Naar de islandske Præster nu fik

som et Minimum det, der efter Forordn. 8. f. M. kun

skal betales af de Velhavende og Bemidlede, hvis Tal

dog vistnok er det ringere, og hvilket alterede er 3Vd
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1843. Gang dobbelt mod del, de forhen node af denne Classe,

22. April, saa vilde dette dog allerede være en hoist bebyrdende^ ny Forbedring af Geistlighedens Betaling for denne For-

. retning. Men efter Forslaget skal atter dette næsten

fordobbles, og bliver derved for dem, der hore til den

ringeste Classe, I6V2 Gange dobbelt mod hvad de

efter Reglem. 1782 hidtil have betalt. Norske Lov 2

—

12—7 tillægger Præsten kun 2 Mk. for en Brudevielse,

og her i Danmark, selv i Hovedstaden, er det langt

fra, at en Præst som Minimum for en Brudevielse faaer

JOV9 Mk. Den af Forsamlingen paaberaabte Grund til,

at den nu har sat sit Minimum over det ved Reskr.

1782, — selv naar dette beregnes efter Naturaliernes

daværende Værdi, — satte Maximum, nemlig at Tro-

lovelse er ophævet, kan ikke erkjendes som gyldig, da

det ved Canc. Skriv. 18. Mai 4799 § 3 forlængst med

god Grund er bestemt, al Præsterne ingen Godtgjbrelse

kunne fordre for denne Forretning, der ikke længere

er fundet fornoden.

Bestemmelsen om Hoitidsofferet i Udkastets § 3

synes heller ikke ganske at kunne blive, som den er.

For adskillige af de her nævnte Personer er Hoitids-

offeret kun blevet, hvad det var efter Beskr. 4. Juni

1790; men foruden at det Offer, dette har bestemt for

Kjbbmænd, ved Udkastet er blevet udvidet til
(£
alle

Handlende og deres Assistenter", og at de, der eie 20

Hundreder i Lbsbre, ere satte ved Siden af dem, der

eie saa mange Hundreder, enten heelt eller dog halvt i

Jordegods, og at Professionister ubetinget ere satte ved

Siden af denne Classe, — er Betalingen forhbiet fra

3 Mk. aarlig til en Valuta, der nu er lig 7 Mk. Det

Omsætningsforhold, der er lagt til Grund i For. 8.

f. M., er imidlertid her uanvendeligt, da Beskr. 1790

er udkommet en Tidlang efter Frihandelens Indfbreise,

og paa en Tid, da Varepriserne maaskee vare nok saa

gode, som nu; men ialtfald er intet saadant Forhold

anvendeligt paa Offeret for den Classe, der forhen vare
* 1

4
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satte til 4 Mk. hver Hbitid. lovrigt ere nu Sysselmænd 1843.

med Flere, der hbrte under denne Classe, gaaede ud 22. April,

deraf, og, lige med Stiftamtmanden, Biskoppen, Amt-
v"-""~v^w~

mændene o. s. v., blot tilholdte at offre anstændigt.

Dette, som vel skulde antyde, at de burde offre hoiere,

synes noget misligt, og sætter de paagjeldende Per-

soner i Forlegenhed, og kan let foranledige Fortræde-

ligheder og Forviklinger, medens det dog vistnok af

Almuen vilde betragtes som et de Fornemmere forundt

Privilegium. Det vilde maaskee derfor være bedre, at

alle hine Personer bleve henregnede til dem, der skulde

offre 2 Rbd. aarlig; hvorhos det maaskee kunde antydes,

at da det saaledes bestemte Offer kun udgjor det, som

det er fundet passende ved almindelig Lov at tillægge

Præsten som en bestemt Ret, forventer Kongen, at de

Offerpligtige, som dertil ere istand, yderligere ville be-

tænke Præsten efter deres Stilling og Vilkaar.

Hvad man ogsaa anseer for en nbdvendig For-

andring er, at der, i det mindste hvad Barnedaab og

Confirmation angaaer, gjores en Bestemmelse om, at

de aldeles Uformuende bor fritages for at betale disse

Forretninger, og at det, hvis mod Formodning det Til-

fælde maatte opstaae, at Nogen paa Grund af foregiven

Uformuenhed nægtede at erlægge Betaling, uden at dog

Præsten fandt Grund til at frafalde samme, vilde denne

ligefuldt have at foretage Handlingen, men kunde da

andrage Sagen for Amtmanden, der ved sin Resolution

havde at afgjore, om Betaling blev at erlægge, i hvilket

Tilfælde den blev at inddrive ved Execution; og at

Amtmanden ligeledes vilde have at afgjore de Spbrgs-

maal, som kunde opstaae angaaende det Offer, en

Person efter den foreskrevne Classification havde at

erlægge.

Sluttelig bemærkes, at Udkastets §§ 1 og 4 vidne

or*i en ganske besynderlig Rigeur i Anvendelsen af

Begrebet om Fattige i de enkelte Tilfælde, hvori man

endnu vil tillægge det Virkning, idet selv et Fattiglems
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1843. Bo skal betale, oaar der er mere end den Fattigvæsenet

^P^ril
tilkommende Refusion fordrer; hvilket formentlig ogsaa

maatte forandres. /

Med Svaret forventes Bilaget tilbage. — Det kgl.

Danske Cancellie den 22. April 1843.

26. Aprii. Kongelig Resolution ang. Forslag om Ind-

forelse af Hævds-Lovgivningen efter Danske Lov

i Island. Khavn den 26. April 1843. — i en

udfttrlig Forestilling af 26. April udvikler Cancelliet det af

Amtmanden i Vester-Amtet i Foraaret J836 fremsatte Forslag,

om at hæve Jonsbogens Bestemmelser om Hævd og Præ-

scription og at indfore isteden Danske Lovs 5—5 og 5—14—4

m. v., samt de Grunde, der siden af den reykjavigske For-

samling af islandske Embedsmænd vare fremfarte i Sagen,

idet kun Amtmand Thorarensen i Nord- og Oster-Amtet havde

udforligen yttret sig imod den foreslaaede Forandring. Da
Cancelliet imidlertid var enigt i det fremsatte Forslag, ind-

stilles, at et Lovudkast maa blive forelagt det forste sammen-

trædende Althing; tillige ansees det for hensigtsmæssigt,
<t
at

det ved et af Cancelliet udfærdiget Circulaire til Biskoppen

indskjærpes saavel denne Embedsmand som Præsterne og

Provsterne, at ligesom det i det Hele paaligger dem som Em-
v bedspligt, at paaagte, at Kirkerne vedligeholdes i deres Eien-

domme og Rettigheder, og at disse benyttes til deres Bedste,

saaledes bc>r de i Særdeleshed i det Tidsrum, som vil hengaae

inden den nye Hævdslovgivning træder i Kraft, anvende den

yderste Flid for at opdage, om nogen saadan Eiendom eller

Rettighed uden Hjemmel er gaaet ud af sammes Besiddelse

eller Benyttelse, og da stfge samme tilbage, .... ligesom de

ogsaa havde at stirge for, at den snarest muligt kom til at

have Nytte af samme. -Det Foranffirte bliver ogsaa at iagttage

med Hensyn til andre til fornævnte geistlige Embedsmænds

Varetægt betroede Stiftelser, saavel som det Geistligheden be-

neficerede Gods. Fremdeles fandt man og rettest, at Stift-

amtmanden og Amtmændene ligeledes ved et Circulaire op-

fordres til, hver i sin Embedskreds, ikke blot at være Geist-

ligheden behjælpelig i saaledes at haandhæve Kirkernes og

andre offentlige Stiftelsers samt de geistlige Embeders Rettig-

heder, men og til selv at paaagte samme og at iværksætte de
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fornødne Skridt til at gjbre dem gjeldende, ligesom og tilmed 1843.

lige Nidkjærhed at sSrge for, at alle andre offentlige Stiftel- 26. April,

sers saavel som de kgl. Eiendomme vedligeholdes i Besiddel-— *^

-

sen og Nydelsen af alt sammes Tilliggende og alle dertil

hbrende Rettigheder". — Canc. 3. Departem. Forestill. 1843,

Nr. 61. i'Ws&ite - *ii rtU •

é ^y. niiu^ rP • Æk '

Vi bifalde, at det Os forelagte Udkast til en For-

ordning om Hævd og Præscription i Island tilstilles det

islandske Althing, for at samme i dets forste Mode

derover kan afgive Betænkning, dog bliver Udkastets

§ 2 forinden at omredigere 1 derhen, at den kommer
til at lyde saaledes:

„Ingen ældre Bettighed skal, blot paa Grund af

denne Vor Anordning, være tabt, naar den paa lovlig

Maade paatales inden \. Januar ^ 849, men dens

Gyldighed skal i saa Fald paakjendes uden Hensyn

til den nærværende Anordnings Bestemmelser. Saa-

fremt derimod den, der gjor en saadan Fordring,

har ladet Slutningen af Aaret 1848 hengaae, uden

ved den Paagjeldendes Indkaldelse til Forligelsescom-

missionen" o. s. v

Fremdeles bifalde Vi, at Ovrighederne i Island til-

skrives som Vort Cancellie allerund. har foreslaaet, og

ville Vi derhos, at dette ogsaa udstrækkes til Kloster-

og andet offentligt Gods, som findes i Landet, ligesom

det og bor paalægges Ovrighederne til Efterretning og

Betryggelse i saa Henseende at berigtige og fuldstæn-

diggøre de Maldager eller andre Optegnelser, som

holdes over alt under deres Tilsyn værende offentligt

') Det omredigerede Passus var forhen saaledes lydende:

„Dog skal ingen ældre Rettighed blot paa Grund af denne

Vor Anordning være tabt, naar den paa lovlig Maade

paatales inden . . . . , men dens Gyldighed skal i saa Fald

paakjendes efter de hidtil gjeldende Regler, saa at Be-

stemmelserne i nærværende Anordning derved ikke videre

skulle komme i Betragtning, end forsaavidt der allerede

i hine Regler dertil maatte være Hjemmel, Saafremt osv.

j
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1843. Gods, forsaavidt nogen Urigtighed eller Mangel maatte

26*^riT °P^ a8 es deri at finde Sted. — Kjob'enhavn den 26.
Pn

' April 1843.

2. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Stiftsbogtrykkeriets

Bortforpagtning. Rhavn den 2. Mai 1843. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 1866.

Ved behagelig Skrivelse af 30. Januar d. A. har

Hr. Khre og Deres Hoiærv. tilstillet Cancelliet et An-

dragende, hvori Sekretair Stephensen af Vidde har an-

holdt om, at Forpagtningen af det islandske Stiftsbog-

trykkerie, der er ham overdraget paa JO Aar, fra Fardag

1834 at regne 1

, maa fornyes enten paa hans Livstid

) Den Contrakt, ifølge hvilken Bogtrykkeriet var overdraget

Sekretair Olaf Stephensen, var saaledes lydende:

„Conditi oner, paa hvilke Stiftsøvrigheden i Island

har overdraget Justitssekretair Olaf Stephensen Forpagt-

ningen af Stiftsbogtrykkeriet fra Fardag 1834 til Fardag

1844, dat. 16. Novbr. 1833.

1) Bogtrykkeriet med alt Tilbehør modtages af For-

pagteren til 6. Juni 1834 ifølge den forinden afholdte

Synsforretning, som besørges af den Fratrædende forinden

ovennævnte Datum. — 2) Bogtrykkeriet nyder, indtil samme

maatte blive meddeelt en ny Fundats, de Privilegier, som

det tilforn allern. var meddeelt, da det stod under det

nu ophævede Landoplysningsselskabs Bestyrelse, overeens-

stemmende med den allerhøieste Resol. af 28. Septembv.

1831, hvilke Privilegier det paaligger Forpagteren selv at

forsvare, uden at Stiftsøvrigheden kan indlade sig heri

videre, end, naar Forpagteren maatte finde Anledning til

at paatale Bogtrykkeriets Ret, da at fremsende de mod-

tagne Besværinger til det kgl. Danske Cancellie med An-

befaling om fri Procedtire. — 3) Bogtrykkeriet er pligtigt

til for en billig Betaling at trykke for Enhver, hvad der

maatte forlanges, forsaavidt saadant Forlangende ikke

maatte stride imod dets Privilegier eller Lovgivningen,

hvorhos det bemærkes, at Enhver er berettiget til selv at
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eller i det mindste paa 5 Aar fra Udløbet af nær- 4843.

værende Forpagtuings-Contrakt, men iovrigt paa de i 2. Mai.

denne vedtagne Vilkaar. T'

besørge Correcturen af det, som han lader trykke. Hvis

Besværinger maatte indkomme fra Nogen, for hvem For-

pagteren har nægtet at lade Noget trykke, eller angaaende

Betalingen eller Correcturen, forbeholder Stiftsbyrigheden

sig ved Resolution at afgjøre saadanne Besværinger. —
4) I ethvert Tilfælde, hvor noget nyt Oplag skal gjøres

af de Skrifter, hvortil det forrige Landoplysningsselskab

havde Forlagsrettighed, bør indhentes Stiftsøvrighedens

Resolution saavel med Hensyn til Oplagets Størrelse som

med Hensyn til Bøgernes Udsalgspriis, hvilken bør trykkes

paa Titelbladet. — 5) Forpagteren er pligtig til, naar

Stiftsøvrigheden maatte forlange det, at besørge nye Op-

lag af Psalmebogen, Lærebogen og Sturms Betragtninger.

Forpagteren kan ikke vente at erholde Tilladelse til at

oplægge de af de ældre Forlagsskrifter, hvoraf Behold-

ninger endnu ere urealiserede, forinden disse maatte være

udsolgte. — 6) Forsaavidt Stiftsøvrigheden maatte Ønske

det, da er Forpagteren pligtig til, ved Contraktens Udløb

at overlade Stiftsøvrigheden for 50 % af Udsalgsprisen

sit usolgte Forraad af Bogtrykkeriets Forlagsskrifter. —
7) Forpagteren er bundet til den nøiagtigste Efterlevelse

af de for Bogtrykkerierne og Bogtrykkerne i Danmark

allern. givne Bestemmelser, og saaledes blive ogsaa de

almindelige Anordninger om Trykkefriheden for Kongeriget

Danmark af Forpagteren nøie at iagttage, dog med den

i allerhøieste Resolution af 19. Septembr. 1832 befalede

Forskjel, at Stiftamtmanden paa Island udøver det Tilsyn,

som Forordn, af 27. Septbr. 1799 tillægger Politimesteren,

saa at et Exemplar af de Skrifter, som ei indeholde over

24 Ark, bliver til denne Embedsmand at indsende, og

maa hans Tilladelse afventes, forinden noget Exemplar

maa uddeles til Andre. — 8) Foruden dette ovennævnte

Exemplar og de i Forordn, af 19. Januar 1821, cfr. For-

ordn. 20. Januar 1832, befalede 3 Exemplarer, er For-

pagteren pligtig til, endvidere at fremsende til Stiftamtet

3 Exemplarer, alle paa Skrivpapir, af Alt, hvad der trykkes j

disse sidstnævnte Exemplarer ere til Stiftamtmanden, Bi-

skoppen og Stiftsbibliotheket. — 9) Maatte Bogtrykkeriet
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1 843; Gancelliet har imidlertid ikke troet, for Tiden at

2. Mai. kunne afgive nogen endelig Resolution i denne lien-

findes at trænge til nogen Forbedring, da bliver derom af

Forpagteren at gjøre den fornødne Indberetning til Stifts-

øvrigheden, og vil i Almindelighed, naar Omkostningerne

ei maatte blive altfor store, kunne forventes Tilladelse

til at anskaffe det Manglende, imod at Omkostningerne

udredes halvt af Stiftsøvrigheden og halvt af Forpagteren.

— 10) Den aarlige Forpagtningssum af Bogtrykkeriet be-

stemmes til 160 Rbd. r. S., siger et Hundrede og tred-

sindstyve Rigsbankdaler rede Selv, der blive at erlægge

ved hvert Forpagtningsaars Udløb. Pengene blive at ind-

betale til Stiftamtet imod Qvittering. — 11) Forpagteren

er pligtig at stille en saadan Caution, som af Stiftsøvrig-

heden maatte findes passende til Sikkerhed saavel for

Bogtrykkeriets Vedligeholdelse i uskadt Stand, som for

den rigtige Erlæggelse af den aarlige Forpagtningsafgift.

— 12) Denne Contrakt er gjeldende for 10 Aar, nemlig

fra Fardag 1834 til Fardag 1844, dog forsaavidt For-

pagteren enten forinden maatte forandre Opholdssted eller

ved Døden afgaae, da tillades det ham eller hans Arvinger

at opsige Forpagtningen til næste Fardag, dog skal Op-

sigelsen finde Sted inden hvert Aars 1 . Septbr. Fra Stifts-

øvrighedens Side vil ingen Opsigelse finde Sted, med

mindre det kgl. Danske Cancellie maatte befale Saadant,

men da skal Forpagteren opsiges inden den 1. Septbr.,

for at blive pligtig til at fratræde til næste Aars Fardag.

— 13) Det skal ved en efter Forpagterens Foranstaltning

og paa hans Regning aarligen i Slutningen af Mai eller

Begyndelsen af Juni Maaned afholdende lovlig Synsfor-

retning, hvortil Stiftsøvrigheden hør gives Varsel, godt-

gjøres, at Bogtrykkeriet med Tilbehør er holdt i forsvarlig

Stand, og haver Forpagteren derefter uopholdeligen at

besørge Stiftsøvrigheden tilstillet en Afskrift af Forret-

ningen. Maatte det ved denne Forretning oplyses, at

Bogtrykkeriet med Tilbehør havde lidt nogen Skade, da

bliver samme at istandsætte af Forpagteren eller at er-

statte efter den af Synsmændene fastsatte Betaling. —

14) Bogtrykkeriet maa i Forpagtningstiden ikke bortflyttes

uden Stiftsøvrighedens Samtykke, og Saadant kan kun

forventes til Steder inden Reikevigs, Alptanes og Mosfells-
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seende. Man holder nemlig for, at naar det ved For- 1843.

ordn. af 8. Marts d. A. indstiftede Althing træder i 2. Mai.

Virksomhed, vil der, navnlig ved Valglisternes Trykning
"^^^

og derved, at Forhandlingerne, i Medfør af bemeldte

Forordnings § 78, skulle kundgjores ved Trykken, ind-

træde en saadan Forøgelse i hvad der hidtil har været

Gjenstand for Trykning i Island, at det vil være nod-

vendigt, at Bogtrykkeriet, for at kunne bestride dette

Arbeide, maa sættes i en mere complet Stand end den,

sveitens Sognekalds Distrikter. — 15) Ingen Fremleie eller

Overdragelse til en Anden af Bogtrykkeriet maa finde Sted

uden med Stiftsøvrighedens Samtykke. — 16) Bogtrykke-

riet med alt Tilbehør bliver af Forpagteren, eller af Ved-

kommende paa hans Vegne, at aflevere til den bestemte

Fardag, overeensstemmende med den senest afholdte Syns-

forretning, uden GodtgjØrelse af Transportomkostninger

paa det Sted, som Stiftsøvrigheden nærmere maatte be-

stemme inden de i § 14 nævnte Distrikter. — 17) For-

Øvrigt staaer Bogtrykkeriet under Stiftsøvrighedens spe-

cielle Tilsyn, og forsaavidt saadanne Tilfælde maatte ind-

træffe, hvorom Intet er bestemt i denne Contrakt, og som

maatte være af Vigtighed for Stiftelsen, da er Forpagteren

pligtig til at indhente og rette sig efter de Bestemmelser,

som Stiftsøvrigheden maatte finde passende at give; dog

er det en Selvfølge, at Stiftsøvrigheden stedse i saa Til-

fælde blot vil have Bogtrykkeriets Betryggelse for Oie,

og iagttage al den Billighed, som efter Omstændighederne

maatte være mulig imod Forpagteren. — 18) Maatte

uforudsete Tilfælde indtræffe, der vilde gjøre det umuligt

for Forpagteren at erlægge den aarlige Afgift uden Tab,

t. Ex. betydelige Uaar her i Landet eller Standsning af

Handelen osv., da vil Stiftsøvrigheden, efter nøie Under-

søgelse af Omstændighederne, eftergive Noget af Afgiften

eller den hele, Alt efter hvad der maatte befindes passende.

— 19) Af disse Conditioner, der ere udfærdigede in duplo,

overleveres det ene Exempiar til Hr. Sekretair Stephensen

til Efterretning, hvorimod det andet Exempiar, forsynet

med den fornødne Paategning af Hr. Sekretairen, forbliver i

Stiftsøvrighedens Bevaring".

XII. II. 38
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1843. hvori det nu kan antages at være. Det maa derhos

"^^T" ansees særdeles onskeligt, at den Tidende, hvorved

Forhandlingerne skulle bringes til offentlig Kundskab,

kunde expederes saa hurtigt som muligt fra Trykkeriet,

men for at dette kan skee, ville der muligen være at

træffe særegne Foranstaltninger, navnlig ved Anskaf-

felsen af en Hurtigpresse, eller paa anden lignende

Maade.

idet man nu ikke har villet undlade at henlede

Hr. Kherres og Deres Hbiærv. 8 Opmærksomhed paa

disse Punkter, skulde man tjenstl. anmode Dem om,

behageligen at ville tage under Overvejelse, hvad der

med Hensyn til Foranfdrte kan være at foretage, hvor-

efter man forventer at modtage Deres nærmere Forslag

i saa Henseende. For det Tilfælde, at Hr. Khre og

Deres Hoiærv. fremdeles skulde ansee det rettest, at

den nugjeldende Forpagtnings- Contrakt endnu i nogle

Aar vedbliver at være gjeldende, maa man dog ansee

det nodvendigt, at der til samme gjcires saadanne Til-

lægsbestemmelser, at de ovenberorte Arbeider sikkres

en hurtig Expedition fra Bogtrykkeriets Side. — Det

kgl. Danske Cancellie den 2. Mai 1843.

2. Mai. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

ang. den lærde Skoles Forflyttelse til Reykjavik.

Khavn den 2. Mai 1843. — Univ. Direct. Copieb.

for Universitetet og Skolerne 1843, Nr. 822.

* Efter at Directionen har nedlagt allerund. Fore-

stilling angaaende de pecuniaire Ressourcer til Iværk-

sættelsen af den ved allerhOieste Resolution af 7. Juni

1841 befalede Forflyttelse af den islandske lærde Skole

fra Bessestad til Reikavig og Reorganisation paa sidst-

nævnte Sted efter en jidvidet Plan m. v., har det be- •

haget Hans Maj*. Kongen under 21. f. M. allernaad. at

approbere den af Directionen fremlagte, Stiftsovrigheden
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ved Directionens Skrivelse af 28. Mai f. A. meddelte 1843.

Plan til den nye Bygning, dog med de af Directionen 2. Mai.

i Overeensstemmelse med Stiftsøvrighedens Skrivelse

af 17. Juli f. A. foreslaaede Modificationer, og at paa-

lægge Directionen at drage Omsorg for, at Bygningen

det hurtigste Omstændighederne tillade forfærdiges i

en af de norske Kjbbsteder, for derefter uden Ophold

at overfejres til Reikavig og opsættes paa den ostlig

for Byen beliggende Plads, Thingholt kaldet. Det har

derhos behaget Hans Maj*, allern. at resolvere, at det

til Opfbrelsen af fornævnte Bygning beregnede Belbb

af indtil J2000 Rbd. vil være at udbetale af det Belob

af de saakaldte islandske Collectpenge, tillige med sam-

mes til Dato resterende Renter, som Directionen for
f

Statsgjælden og den synkende Fond for Tiden er-

kjender at være indestaaende i den kgl. Kasse, samt

at af bemeldte Collectpenge endvidere maa deels strax

refunderes hvad der, siden Administrationen af Bessa-

stad Skoles Midler er bleven Directionen overdraget,

er af den almindelige Skolefond foreskudt for Skolen,

deels indtil den nye Organisation træder i Kraft ud-

reder det til Skolens Vedligeholdelse i dens nærværende

Forfatning, foruden dens egne Indtægter, fombdne Til-

skud af 1912 Rbd. aarlig.

Endelig er det Directionen allern. paalagt, forinden

Bygningen er overfort lil Island, allerund. at forelægge

den nærmere Plan for bemeldte Skole og Institut, samt

Udkast til et Budget for de til samme fornodne aarlige

Udgifter, tillige med en noiagtig Opgjbrelse af de til

Skolen nu henlagte aarlige Indtægter, for at det derefter

kan blive allern. bestemt, hvilke Ressourcer der end-

videre kunne være at anvise til Inslitutets fremtidige

Vedligeholdelse.

Ved at communicere Stiftsøvrigheden denne aller-

hbieste Resolution, skulde Directionen, næst at bemærke,

at den under D. D. har henvendt sig til et Handelshus

i Norge, angaaende Bygningens Forfærdigelse og Over-

88*
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4843. førelse til Island, om muligt endnu i indeværende Aar,

2. Mai. men i alt Fald til næste Foraar, tjenstl. anmode Samme

om at foranstalte det Fornødne til Planering og øvrige

Tilberedelser af den udsete Plads, som er den i Stifts-

øvrighedens Skrivelse af 17. Juli f. A. under Nr. 5 paa

det herhos tilbagefolgende Kort med Nr. 4 betegnede

Plads ostlig for Byen, sonden for Landfogdens Bolig

og i Flugt med Stiftamtmandsboligen og Bageriet, lige-

som man- anmoder Stiftsøvrigheden om, paany al tage

under Overvejelse, hvilke Udgifter der vilde udfordres

til det nye Institut, idet man ikke kan lade ubemærket,

at det af Stiftsøvrigheden i Skrivelse af 8. August 4838

hertil indsendte foreløbige Udkast forekommer Direc-

tionen i flere Henseender at være maaskee vel knapt

beregnet, navnligen med Hensyn til de foreslaaede Ga-

ger, og forsaavidt Intet er forbeholdt til Pensioner for

afgaaede Lærere, ligesom og nu flere Poster ere til-

komne, saasom den aarlige Erstatning til de islandske

Præstekald, som derpaa have Krav. Directionen ud-

beder sig fremdeles, tillige med Regnskabet for Skolen

. til 34. Juli d. A., meddeelt Udkast til det Budget over

Skolens Udgifter i dens hidtilværende Forfatning, hvilket

maatte være saaledes indrettet, at Udgifterne under

ingen Omstændigheder overstiger Skolens egne Ind-

tægter med mere end det allern. bevilgede Tilskud af

194 2 Rbd. — Da det ved den af det kgl. Rentekammer

foranstaltede Opgjorelse er bemærket, at Skolen til-

kommer tvende Aktiver, nemlig to kgl. Obligationer,

Nr. 4056, stor 500 Rbd. Sølv, dat. 4. Novbr. 4786, og

Nr. 1680, dat. 12. Septbr. 4788, stor 409 Rbd. 42 Sk.

Sølv, af hvilke Renterne i en lang Række af Aar ikke

er kommen Skolen tilgode, og hvorom Rentekammeret

har yttret den Formodning, at de i sin Tid skulde være

opsendte til Island, ligesom der i Afdrag paa løbende

Renter for den førstnævnte, der efter afgangne Biskop

Vidalins Anvisning, dat. 23. Februar 1804, skal beroe

ved Bispe-Embedet, skal være anviist den 4 2. Mai 1 790,
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43. Oktbr. 1804 og 20. April 4805, ialt 396 Rd. D. C, 1843.

og Rentekammeret, hvad den sidstnævnte angaaer, un- "~iT~T7^""

der 5. Juni 1790 har, efter Finantskasse- Directionens

Anmodning tillagt Landfogden en staaende Ordre til at

udbetale Renterne, skulde Directionen tjenstl. udbede

sig Oplysning meddeelt om, hvorvidt bemeldte tvende

Obligationer nu forefindes i Island, eller hvad der med

Hensyn til dem maatte være passeret.

Slutteligen bemærker Directionen, idet den lader

Tegningen til Bygningen hoslagt folge til behagelig Af-

benyttelse, at den ved Rygningens Bestilling har for-
i

langt, at et Værelse til en Sygestue og et andet til Port-

nerens Tjenestefolk anbringes ved begge Gavlene, og

det nødvendige Tømmer medbringes til et Skur for

Steenkul og Torv, til et Lokum og til et Par Brand-

stiger og Brandhager, samt at den vil foranstalte ind-

kjobt her i Staden og oversendte 30 til 40 Rrandspande

og et Par Haandsproiter. — Den kongel. Direction for

Universitetet og de lærde Skoler den 2. Mai 1843.

Kongelig Resolution ang. Salg af Jorden Grund 3. Mai.

i Snæfellsnæs Syssel. Khavn den 3. Mai 1843,

— I Rentekammerets Forestilling 2. Mai bemærkes, at ved

Anlæggelse af Kjbbstaden paa Grbnnefjord (Grundarfjord) blev

det, ifølge Kjcibstadprivilegierne af 17. Novbr, 1786, foran-

staltet af Rentekammeret, at Jorden Grund, der var udseet til

Kjbbstad-Anlæg, blev tilmageskiftet den kongl. Kasse (Resol.

22. Febr. 1792). Den Andeel af Jorden, som ikke benyttedes

til Kjo'bstad -Anlæg, blev overladt til de Handlende, uden at

der affordredes disse nogen Afgift for Brugen, og dette blev

i 1827 saaledes stadfæstet, at Jorden indtil videre kunde be-

nyttes af Stedets tvende Handlende, under Vilkaar, at de nye

Borgere, der maatte nedsætte sig, skulde have lige Adgang
til Benyttelsen. Efter at Plakat 28. Decbr. 1836 havde for-

andret Stedet til et autoriseret Handelsted, uden at dog den

til Kjbbstads Anlæg engang udmaalte og skjænkede Grund

derved kunde ansees tilbagefalden i Kongens Eie, begyndte

Amtmanden at fordre en passende Afgift af Gaardens bvrige

(
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1843. Jorder, og da dette antoges ikke at kunne skee paa en for-

deelagtig Maade formedelst Gaardens nuværende mangel-

3. Mai.
£u] f]e Tilstand, blev den buden til Salg, og den ene af de

Handlende, Jon Danielsson, bod en Kjbbesum af 400 Rbd.,

som han ogsaa vilde give efter at være bleven hbistbydende

med 380 Rbd. ved en Auktion den 12. Juni 1841, med til—

folede Betingelser, „nemlig de els at han fraskriver sig

Ret til Grundafgift i Fremtiden af det til de nuværende
tvende Handelsetablissementer i sin Tid udmaalte Areal, d e el s

erlægger det sædvanlige Gebyr 14 Rbd. 48 Sk. for det kongl.

Skjbde. Prisen befandtes vel temmelig lav, men naar man

fbiede til Beregningen hvad det vilde koste at sætte Gaarden

i leiefbr Stand, med 5 Qvilder, hvilket anslaaes til 300 + 130

Rbd., vilde man faae ud en Kjbbesum af 830 Rbd. eller Rente

33 Rbd. 19 Sk., mod en calculeret Afgift af 28 Rbd. 82 Sk.,

eller netto 24 Rbd. 4 Sk., og Resultatet vilde saaledes blive

efter Kammerets Beregning, at Afhændelse var mest fordeel-

agtig. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1843 B, Nr. 186.

Gaarden Gruod i Sneefjeldsnæs Syssel i Islands

Vester-Amt ville Vi allern. have afhændet til Kjbbmand

paa Grbnnefjord Jon Danielsen, for den af ham budne

Kjbbesum, 400 Rbd. rede Solv, og ibvrigt under de

ved Auktionen over Eiendommen den 12. Juni J844

bekjendtgjorte Conditioner, dog saaledes, at Kjbberen

for Fremtiden ikke bliver berettiget til at fordre Grund-

afgift af det til de i Grbnnefjord nuværende tvende

Handels-Etablissementer i sin Tid udmaalte Areal.

Og vil der ibvrigt med ovennævnte Kjbbesum blive

at forholde paa den i allerhbieste Resolution af 18. Mai

1836 bestemte Maade. — Kjbbenhavn den 3. Mail 843.

6. Mai. Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island, ang. Oversendelse af In-

struxer for Valgdirecteurerne ved de forestaaende

Valg til Althinget. Khavn den 6. Mai 1843. —
see Instrux for Valgdirecteurerne 24. Marts 1843, ovenfor

S. 534 Anm.
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Rentekammer- Skrivelse til Amtmanden over 4843.

Vester - Amtet, ang. Fæste - Auktioner og Bygsel-^J^
forholdene paa det kgl. Jordegods m. v. Khavn

den 6. Mai 1843. — Rentek. IsL Copieb. 15, Nr. 297.

Ved Rentekammerets Skrivelse af 26. Marts f. A.

blev det blandt Andet bestemt, at naar ved nye Bort-

fæstelser af Jorder paa de kongel. Godser i Island det

Tilfælde maalte indtræffe, at for Jorden, som skal bort-

fæstes, den normerede Afgift ikke tilbydes af den, der

attraaer Fæstet, Eiendommen da vil være at opbyde

ved Auktion til Borlfæstelse. Med Hensyn imidlertid

til, at selv denne normerede Afgift ikke altid svarer

til hver enkelt Eiendoms Værdi, eller til den Fordeel,

som dens Brugere kan have af samme, yttrede Kam-

meret i samme Skrivelse, at det — for saavidt muligt

at sætte Leilændingerne paa lige Vilkaar, og for at for-

skaffe den kongl. Kasse en til hver Eiendoms Værdier

svarende Indtægt — maatte synes hensigtsmæssigt,

naar Jorder, hvis engang bestemte Afgift maa ansees

at være for lav i Forhold til den Fordeel, de yde deres

Brugere, blive fæsteledige, da ligeledes at forsbge disse

stillede til Auktion, hvorved bydes paa en Indfæstnings-

sum, foruden den normerede aarlige Afgift, dog at

man, for at undgaae mindre duelige Fæstere, maatte

forbeholde sig Valget mellem de 2 eller 3 Hbislbydende.

Om det sidstnævnte Punkt begjæredes Hr. Conferents-

raadens Betænkning, forend endelig Bestemmelse des-

angaaende blev tagen.

Med Hensyn til de saaledes paatænkte Auktioner

har De i Skrivelse af 16. Juli næstefter fremsat ad-

skillige Bemærkninger, der synes hovedsagelig at kunne

henføres under de tvende Punkter, nemlig: at man

ikke kan forvisse sig om, at Gaardene, som skulle bort-

bygsles, ei komme i slette Hænder, eftersom det er

sandsynligt, at Personer, som ere uduelige og Intet

have al tabe, ville byde mest, og — at det vil falde
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1843. vanskeligt at faa saadanne Auktioner afholdte i be-

6. Mai. timelig Tid, eftersom den sædvanlige Tid, da Leilænd-
-p~v~""--

' ingerne opsige deres Bygsel i Vester-Amtet, er Mikkels-

dag, og Tiltrædelsestiden for de nye Leilændinger er

Fardag eller 6. Juni.

Hvad nu angaaer den forstnævnte Indvending imod

de paatænkte Auktioner, da kunne vi, om der endog

maatte gives uduelige og uformuende Personer, der let-

sindigen ville indlade sig i Fæsteforholdene, som over-

stige deres Evne, dog ikke heri finde nogen Grund til

at opgive den omhandlede Bestemmelse, eftersom det

staaer i Godseierens eller hans Fuldmægtigs Magt at

afværge den Ulempe, som derved muligen kunde op-

staae. — Det falder nemlig afsig selv, at ikke Enhver,

der moder og byder ved en saadan Auktion, kan af

Auktionarius og Godseierens Fuldmægtig erkjendes som

en antagelig Liebhaver. Dersom han ikke af disse Be-

tjente er kjendt som en vederhæftig, duelig og driftig

Mand, bor han naturligviis for de tvende sidstnævnte

Egenskaber producere paalidelig Attest, ligesom ham i

saa Fald for sine Fæstepligters Opfyldelse i det Hele

ogsaa kan affordres antagelig Selvskyldner - Gaution.

Naar Saadant iagttages, vil formentligen Intet i forbe-

rorte Henseende kunne risqveres, forudsat at Admini-

strator efter sin Pligt forer tilborligt Opsyn med Lei-

lændingerne paa Godset.

I Henseende til hvad der er bemærket om Vanske-

ligheden ved at faae Auktioner afholdte saa betimeligen,

at de ved Mikkelsdag opsagte Gaarde kunne blive bort-

fæstede til den paafolgende Fardag, da troe vi fore-

lcibigen at burde bemærke, at, naar Jordebogen taler

om Bygsel- Opsigelse, maa det formentligen antages,

at den blot omhandler Bygseler, der ere meddelte paa

Aaremaal og ikke paa Livstid. Det synes og at ligge

i Sagens Nalur, at til den Leilændingen paa de kgl.

Godser i Island i Almindelighed sikkrede livsvarige

Fæsterettighed maa i det mindste svare den Forplig-

«
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ielse for ham, ei at kunne opsige Fæstet jned en kor- 1S43.

tere Frist, end Godsejeren skjonner at være nodvendig 6. Mai.
,

for sig til at faae en ny Bortfæstelse arrangeret. Men"^
-"^'*""'

om endog de nuværende Fæstere paa Godset maatte

ifblge deres Fæstebreve være berettigede til at kunne

opsige deres Fæste med det ovenberbrte Varsel, see

vi dog ei heller heri nogen særegen Nbdvendighed for

at opgive en Bestemmelse, hvis Iværksættelse efter de

stedfundne Forholde maa ansees at være tilraadelig
,

med Hensyn ei alene til den kgl. Kasses, men og til

vedkommende Fæste- Aspiranters Interesse. Og maae
vi saaledes i de Tilfælde, da en Jord, som bliver ledig

enten formedelst Dbdsfald eller Opsigelse, ikke kan

bortbygsles til den tilkommende Fardag, foretrække,

at den af Administrator bortleies paa eet Aar til en

Mand, som han anseer duelig til en saadan Bestyrelse,

og som dertil maatte lindes villig. Men det vil da og-

saa være at iagttage, at der i de Bygselbreve, som i

Fremtiden udstedes, tages en saadan Reservation med

Hensyn til Opsigelsestiden for Leilændingen, som Hr.

Conferentsraaden maatte finde at være fornbdent for

Oiemedet. — Da det imidlertid kan forudsættes, at

Omstændigheder oftere kunne være tilstede, der gjbre

det usandsynligt, at Noget vilde udrettes ved at lade

Auktioner afholde til Opnaaelse af Indfæstning og af de

normerede Afgifter, ville vi indtil videre have den om-

bandlede Bestemmelse begrændset saaledes, at det

overlades til Hr. Conferentsraaden i ethvert enkelt Til-

fælde, efter de forhaanden værende Oplysninger, at

bestemme, om Auktion skal iværksættes eller ikke.

Men som Fblge heraf vil det være nbdvendigt, lige-

som det ogsaa maa ansees hensigtsmæssigt, at Admi-

nistratorerne herefter ved enhver indtræffende Fæste-

ledighed tilstille Hr. Conferentsraaden til Bedbmmelse et

fuldstændigt og motiveret Forslag til den nye Bortfæstelse,

hvilket Forslag da enten af Dem approberes eller for-

andres af Dem til Efterretning for Administrator; og vil

t
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4843. Forslaget derefter være at vedlægge Administrations-

6. Mai. Regnskabet for det Aar, hvori Fæsteforandringen er

foregaaet. — Vi finde os derhos foranledigede til at

bemærke, at Bestemmelsen i Kammerets Skrivelse af

26. Marts f. A. om, at de normerede Afgifter skulle be-

linges erlagte efter Capitelstaxtens Priis paa Middelalen,

bliver at forstaae saaledes, at, naar samtlige Leilænd-

inger paa et Gods er lilstaaet temporair Lettelse i deres

Afgifter, vil ikkun den modificerede Afgift være at ac-

cordere af den nye Fæster saalænge Lettelsen ved-

varer, ligesom da og heraf folger, at ikkun den Deel

af den sidstnævnte Afgift, der nu kan præsteres med

Varer in natura, fordres betalt efter den nævnte Maale-

stok indtil Lettelsen ophorer, da de nye Leilændinger

ville have at erlægge deres hele Afgift efter samme. —
Endeligen tilfdies, at den ommeldte Bestemmelse om,

at Landskylden af Jorderne ved alle fremtidige Bort-

fæstninger stedse bdr betinges betalt efter Capitels-

taxtens Priis paa Middelalen, er grundet paa den Be-

tragtning, at ved dens Gjennemforelse ville alle de

Ulemper og Misligheder, som Krav paa og Forpligtelse

til Naturalydelser kan drage med sig, aldeles bortfalde,

ligesom da og Examinationen til Thinge af de aarlige

Specificationer, som vedlægges Administrations- Regn-

skaberne, samt Auktioner over Naturalierne, ville kunne

undgaaes. Men, for at denne Hensigt tilfulde kan op-

naaes, vil det være nodvendigt, at den Leilændingerne

nu i Almindelighed indrommede Ret til: enten at betale

x
deres Qvildeleie efter Capitelstaxten, eller at levere in

natura, bortfalder for nye Fæstere, og disse altid til-

pligtes at betale deres Qvildeleier med Penge efter

Capitelstaxten.

1 Henseende til det bvrige Indhold af Hr. Confe-

rentsraadens Skrivelse troe vi at kunne indskrænke os

ti) at bemærke: at den Dem under 22. April 4837

herfra givne almindelige Bemyndigelse til at lade Jorder

paa de kongl. Godser komme til Auktion, naar Nogen
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som Lysthavende derom melder sig, ved Kammerets 4843.

Skrivelse af 26. Marts f. A. ikkun for saa vidt er bleven 6. Mai.

indskrænket, at forend Auktion foranstaltes afholdt over

nogen af de bedre Jorder, saalænge der endnu er

ringere Jorder tilbage, onskes Sagen forelagt Kammeret

med Deres Betænkning; — at da de i sidstnævnte Skrivelse

begjærte Oplysninger om Eiendomme, som enten have

været eller agtes stillede til Auktion, ansees for at være

nødvendige til at kunne bedomme, om Budet paa Eien-

dommen er antageligt, og overhoved om den bcJr sæl-

ges eller ikke, forvente vi, at de i paakommende Til-

fælde ville blive tilveiebragte, saa meget mere, som de

ikke ere af anden Beskaffenhed, end at vedkommende

Administrator maa antages uden nogen Vanskelighed at

kunne meddele dem; — at der ved den nu tagne Be-

stemmelse for nye Bortfæstelser paa de kongl. Godser

aldeles ikke er paatænkt at forhoie Afgifterne efter

Jordebogen af 1760, hvilket da og vilde være uhen-

sigtsmæssigt for Vester- Amtets Vedkommende, hvor

samtlige Leilændinger endog nyde Moderation i deres

Afgifter. Men, da det dog er vitterligt, at de Afgifter,

der saaledes erlægges af Jorderne efter Bestemmelser

fra ældre Tider, og som ere modererede for alle Jorder

efter samme Maalestok, i mangfoldige Tilfælde nu langt-

fra svare til Jordernes sande Beskaffenhed, synes Intet

med Rimelighed at kunne indvendes imod en For-

holdsregel, der formentligen ikke kan siges at stride

imod Forordn, af 45. Mai 1705 § I, men alene har til

Hensigt saavidt muligt at udjevne hiin Ulighed, af hvil-

ken ikkun de enkelte Individer kunde have Fordeel,

til hvem de bedre Jorder imod uforholdsmæssig lave

Afgifter vare overdragne ; — at det ikke paatvivles, at

Hr. Gonferentsraaden jo vil kunne sorge for, at Auk-

tioner til Salg og Bortfæstelse af Jorder paa de Godser,

hvor Administrator tillige er Sysselmand, blive bestyrede

ved en paalidelig Repstyrer, forsaavidt det ikke maatte

findes passende at lade Administrator selv forestaae



604 Rentek. Skriv. ang. Bygselforhold.

1843. denne Function, ligesom man og iovrigt holder sig

6. Mai.
, forvisset om, at de Vanskeligheder, som endnu muligen

kunne made ved Iværksættelsen af den omhandlede

Forandring, ville paa bedste Maade blive fjernede ved

Deres gode Medvirkning.

Ved at tilmelde Hr. Cooferentsraaden alt Foran-

staaende til behagelig Efterretning og videre Foran-

staltning, skulde vi tjenstl. tilfoie, at der ikke findes

Anledning til at indgaae med allerunderd. Forestilling

t
om Approbation paa det i ovennævnte Deres Skrivelse

tillige omhandlede Salg af Gaarden Budum under Arne-

stappens Ombud for en Kjobesum af 900 Rbd. til Enken

efter Faktor G. Gudmundsen, der desuden i det med

Deres Skrivelse af ÅS. August f. A. hertil indsendte

Andragende har tilbagekaldt sit Bud, med mindre hende

forundes/ en Godtgjbrelse for Jordens Beskadigelse ved

Flyvesand i Vinteren 4 844— 42, paa hvilket Andragende

Kammeret dog efter de oplyste Omstændigheder aldeles

ikke kan indlade sig. Herom maatte Vedkommende

ligeledes underrettes, og da De i forstnævnte Deres

Skrivelse har dnsket at modtage Kammerels nærmere

Yttring om, hvorledes den i Collegiets Skrivelse af 26.

Marts f. A. ommeldte Bestemmelse af Budenstads Han-

delssteds Rettigheder i Henseende til Afbenyttelsen af

Gaarden Budums Moser kan skee, men De ikke har

indsendt de i sin Tid derom optagne Forretninger, der vel

have været her til Eftersyn, men igjen ere tilbagesendte,

saa maae vi, for at kunne opfylde Deres Begjæring,

udbede os berorte Forretninger tilstillede, dersom deres

Indhold ellers maatte være af den Beskaffenhed, at Be-

boerne af Budenstad derefter kunne troe at have Ret-

tighed til at afbenytte Budums Moser anderledes, end

disses fremtidige Conservation tillader, eller maaskee

Mangel paa tilborlig Tilsyn fra Administrators Side har

foranlediget den af Sysselmand Schulesen angaaende

Mosernes Odelæggelse givne Skildring, der foranledigede

Kammerets Onske om at see Brugen nærmere legiti-
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meret, men som dog nu erfares at have været noget 1843.

overdreven. — Rentekammeret den 6. Mai 1843.
STTT^
6. Mai.

Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over 6
-
Mai -

•

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Fæste -Auk-

tioner og Bygselen paa det kongelige Jordegods.

Khavn den 6. Mai 1843. — Rentek. isi. Copieb.,i5,

Ved Rentekammerets . . . (osv. mut. mut. som næst-

foregaaende Skriv, til Vester-Amtet) . . . desangaaende blev

tagen.

I Skrivelse af 26. Septbr. næstefter har Hr. Amt-

manden henholdt Dem til de fra Sysselmændene og

Administratorerne i Nord- og Ost-Amtet i forberorte

Anledning indhentede og hertil indsendte Erklæringer,

der i Almindelighed gaae ud paa at fraraade Auktion,

hvorved skulde bydes paa en Indfæstningssum, idet

der formenes, at de Hoistbydende som oftest ville være

saadanne Personer, der for enhver Priis ville bnske

at faae Jord i Fæste, men som derhos hverken have

Evne, Dygtighed eller Villie til forsvarligen at rOgte

Jorden, hvorimod den duelige og stræbsomme Mand,

der har sit sande Tarv for Oie, hellere oppebier en

bekvemmere Leilighed til at forskaffe sig en ny eller

bedre Jord, end han ved at tilbyde Indfæstning skulde

enten sætte sig i Gjæld eller skille sig ved en Sum,

hvis Savn i mange Tilfælde vilde have skadelig Ind-

flydelse paa Jordens Drift. — Endvidere er det i nogle

af Erklæringerne bemærket, at det i det Hele vil falde

vanskeligt at faae Auktioner over Jorder til ny Bort-

fæstelse afholdt i betimelig Tid, eftersom den sædvan-

lige Tid, da Leilændingerne opsige deres Bygsel, er

Juul, og Tiltrædelsen af de nye Leilændinger skeer

Fardag eller 6. Juni.

Hvad nu angaaer den fbrstnævnte Indvending imod

de paatænkte Auktioner, da kunne vi, om end den

islandske Almues Letsindighed til at indlade sig i Fæste-
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\ 843. forholde, der overstige deres Evner, maalte være saa

6. Mai. stor som den er skildret, dog ikke heri finde nogen

Grund til .... (osv. mut. mut. som i foregaaende Skriv, til

Vesteramtet) Leilændingerne paa Godset.

I Henseende til hvad der er bemærket om Van-

skeligheden af at faae Auktioner afholdte saa betime-

ligen, at de ved Juletid opsagte Gaarde .... (etc. mut. mut.

som foreg. Skriv, til Vesteramfcet) .... hvori Fæsteforan-

dringen er foregaaet.

Hr. Amtmanden har iovrigt forespurgt, om den i

Kammerets Skrivelse af 26. Marts f. A. indeholdte Be-

stemmelse, at de normerede Afgifter stedse bor be-

tinges betalt efter Capitelstaxt-Priis paa Middelalen, skal

forstaaefc saaledes, at denne Regel skal finde Anven-

delse ved alle fremtidige Bortfæstelser, eller ikkun ved

saadanne, som opbydes ved Auktion for Indfæstnings

Skyld, hvorhos De har gjort opmærksom paa, at der i

begge Tilfælde, naar denne Bestemmelse fblges, vilde

opstaae langt mere Ulighed i Afgifterne, end hidtil, idet

der af Jorder af hbist forskjellig Godhed, men med

den samme Landskyld i Alenbelob, da blev svaret en

aldeles lige Afgift, hvorimod, efter hvad der hidtil har

fundet Sted, Administrator kan, ved at stipulere Land-

skylden i bedre eller ringere Varesorter, lempe Afgif-

terne efter Jordernes Godhed.

,
1 Svar herpaa meddeles Dem, at hiin Bestemmelse

bor anvendes ved samtlige fremtidige Borlfæstelser, og

at den er grundet paa den Betragtning, at ved dens

Gjennemforelse ville alle de Ulemper og Misligheder,

som Krav paa og Forpligtelse til Naturalydelse kan drage

med sig, aldeles bortfalde; ligesom da og Examination

til Thinge af de aarlige Specificationer, som vedlægges

Administrations-Regnskaberne, samt Auktioner over Na-

turalierne, ville kunne undgaaes. — Den ovenfor om-

talte Ulighed i Afgifterne, som derved undertiden vilde

foranlediges, vil og let kunne udjevnes ved at fordre

Indfæstning af de bedre Gaarde og ved passende Ned-



Rknthk. Skriv. ang. Bygselforhold. 607

sætlelse i Afgiften for de ringeste Gaarde, forsaavidt 1843.

det i enkelte Tilfælde raaatte antages, at den nye ^æ
"^g^J^J"

sier, ved at svare Afgiften efter bemeldte Bestem-

melse, ikke vilde kupne bestaae, hvilken Nedsættelse

Hr. Amtmanden bemyndiges til at bevilge efter Om-

stændighederne og paa vedkommende Administrators

Forestilling, imod at derom gives behtfrig Forklaring i

vedkommende Administrators Regnskab. — For at imid-

lertid ovenberorte Hensigt med Bestemmelsen om Af-

gifternes Erlæggelse efter Capitelstaxtens Priis paa

Middelalen tilfulde kan opnaaes, vil det være nddven-

digt, at den Leilændingerne nu i Almindelighed ind-

rommede Ret til: enten at betale deres Qvildeleier efter

Capitelstaxten eller at levere in natura, bortfalder for

nye Fæstere, og disse altid tilpligtes al betale deras

Qvildeleier med Penge efter Capitelstaxten.

Alt Foranstaaende tilmeldes saaledes tjenstl. Hr.

Amtmanden til behagelig Efterretning og videre fornoden
> *

Foranstaltning. — Rentekammeret den 6. Mai 1843.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 6. Mai.

Island, angaaende Fæste-Auktioner, samt Bygsel- ,

forholdene paa det kgl. Jordegods. Khavn den

6. Mai 1843. — Rentek. Isl. Copieb. 15, Nr. 332.

Ved Rentekammerets .... (osv, mut. mut. som foreg.

Skriv, til Vesteramtet) .... desangaaende blev tagen.

1 Deres under 27. September næstefter modtagne

Skrivelse desangaaende har De, efter hvad af Syssel-

mand Stephensen, hvis Erklæring De i den Anledning

bar indhentet, er forklaret, yttret Frygt for, at de paa-

tænkte Auktioner i det Hele ikke vilde lede til noget

gunstigt Resultat, fordi den hos mange af de mindre

duelige Fæstere herskende Lyst til at flytte fra den ene

Gaard til den anden, ligesom og den altfor store Higen

efter at blive sin egen Mand og erholde en Jord i Fæste,

der skal være meget almindelig blandt Tjenestekarlene,
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4843. derved vilde faae Næring og saaledes foranledige, at

-
jT~^p' flere af de Hoistbydende i mange Tilfælde vilde være

uduelige og uvederhæftige Folk, saa at Administrator

letteligen kunde blive nodt til at antage en Fæster, der

efter ikke lang Tids Forlob fraflytter Jorden, og som

man hellere maatte onske aldrig at have indladt sig

med, medens derimod en besindigere og dueligere

Mand, hvem Administrator heller havde betroet Jorden,

er bleven bortviist, fordi han ei vilde byde den ved

Auktionen opdrevne Afgift. — Endvidere har Hr. Kam-

merherren gjort opmærksom paa Vanskeligheden ved

at faae saadanne Auktioner afholdte i betimelig Tid,

eftersom den sædvanlige Tid, da LeiJændingerne opsige

deres Bygsel, er Juul, og Tiltrædelsestiden for de nye

Lwlændinger er Fardag, eller 6. Juni.

Hvad nu angaaer den førstnævnte Indvending

(08V. mut. mut. som i foreg. Skriv, til Nord- og Oster-Amtet)

.... Leilændingerne paa Godset.

1 Henseende til hvad der er bemærket om Vanske-

ligheden af at faae Auktioner afholdte saa betimeligen,

at de ved Juletid opsagte Gaarde .... (osv. mut. mut.

som Skriv, til Vesteramtet) Qvildeleier med Penge efter

Capitelstaxten.

Foranstaaende tilmeldes saaledes tjenstl. Hr. Kam-

merherren til behagelig Efterretning og videre fornoden

Foranstaltning. — Rentekammeret den 6. Mai 4843.

6. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden og

Amtmændene paa Island, ang. Indbetalinger til

den kongel. Kasse. Rhavn den 6. Mai 1843. —
Rentek. Isl. Copieb. 15, Nr. 328.

Da det aarlige Finantsregnskab efter derom tagen

Bestemmelse skal omfatte hvert Aars Indtægter og Ud-

gifter, saavidt muligt ogsaa for Islands Vedkommende,

er det ikke alene af megen Vigtighed, at de aarlige

direete Afgifter prompte indgaae i Jordebogskassen,
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men det bliver ogsaa nbdvendigt, saavidt skee kan, 4843.

at drage Omsorg for, at de Remisser, som afsendes fra 6. Mai.

Island, deels fra de islandske Handlende, deels som

Refusioner for Penge, der blot foreskydes df den is-

landske Jordebogskasse for andre Kassers Regning, er-

lægges uden Ophold, og at altsaa Documeiiterne, hvor-

efter samme skulle opkræves, ére af saadan Reskafifen-

hed, at der i formel Henseende ingen Indsigelse moder

mod Pengenes Erlæggelse paa Zahlkammeret, og at

Nedsendelsen stedse skeer paa saadan Maade, at Re-

taling, i Tilfælde af Skibbrud, ikke skal blive udsat

længere end hbist fornbdent. Til Opnaael&e af dette

Maal anmodes tjenstl. Hr. (Tit.) om behageligen at ville

tilkjendegive [Landfogden og] samtlige Sysselmænd og

Administratorer i det Dem anbetroede Amt, at i de Til-

fælde Naturalierne, hvormed de kgl. Afgifter ydes i

Island, ikke betales contant af vedkommende Handlende,

i hvis Handel de indlægges, men der for Varernes be-

regnede Pengebelbb enten modtages Anviisning eller

Vexel paa et eller andet vederhæftigt Handelshuus,

enten i Danmark eller Hertugdømmerne, bliver det nbie

at paasee, at saadanne Documenter stedse udstedes in

triplo, at betale uden Advis til Rentekammeret eller

Ordre, og at under alle Omstændigheder Prima- og

Secunda- Anviisningen eller Vexlen snarest muligt ind-

sendes hertil med tvende forskjellige Skibslejligheder,

og maatte der ibvrigt i Henseende til de Anviisninger,

som udstedes for den ved Plakat af 28. Decbr. 4 836

§ 13 paabudne Afgift å H Mk. pr. Commercelæst af
'

hvert fra Island directe til udenrigske Havne expe-

deret Skibs Drægtighed, nbie paasees, at disse, for-

uden Angivelse af Skibets Navn og hele Læstestbrrelse,

lyde paa den fulde Afgifts efter Drægtigheden bereg-

nede Relbb, uden Hensyn til Restuvningen
;

ligesom

det endeligen herefter maatte iagttages, at de Regn-

skaber, som fra Island tilstilles Rentekammeret til Re-

xu. it. qq
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1843. vision, ingensinde bilægges med Anviisninger eller Vex-

T^T*^ ler, men at disse stedse indsendes særskilt, for uden
6. Mai. 1

Ophold at kunne blive præsenterede enten til Betaling

eller til Accept.

[Som Landfogden alene vedkommende bemærkes

endvidere Nødvendigheden af, at de Bilage, som med-

følge samtlige Regnskaber fra ham, ere i formel Orden,

og at det navnlig gjelder om Qvitteringer for Pensioner

og Understøttelser, som foreskydes af Jordebogskassen,

med hvilke Qvitteringer, naar de ikke forsynes med

egenhændige Underskrifter, maae følge Fuldmagter og

Attester om lliveværelse, hvorhos det, med Hensyn til

Erstatningen af de Summer, der blot foreskydes af den

islandske Jordebogskasse for andre Autoriteters Regning,

findes at være hensigtsmæssigt, at der til Nedsendelsen

af Regnskaberne, som aflægges til Autoriteterne og som

hvert Aar tilstilles Rentekammeret til Foranstaltning af

Hovedsummens Indbetaling i Zahlkassen, benyttes en

anden Skibsleilighed, end den, hvormed selve Jorde-

bogskasse-Regnskabet indsendes. Hvilket Hr. Kammer-

herren tjenstl. anmodes om behageligen at ville med-

dele Landfoged Gunlogsen til Iagttagelse]. — Rente-

kammeret den 6. Mai -1843.

6. Mai. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

ang. Skolens Eiendomsret til en Jord. Rhavn

den 6. Mai 1843. — Univ. Dir. Copieb. for Univers,

og Skolerne 1843, Nr. 835.

Efter at have modtaget den af Stiftsovrigheden

under 24. Febr. d. A. afgivne Betænkning, angaaende

Eiendomsretten til Odejorden Brunakot, over hvilken,

som formentlig henhørende til den forrige Holumske

Bispestols Jorder, efter Foranstaltning af det kgl. Rente-

kammer i Aaret -1841 er afholdt Auktion, mod hvilken

derimod Eierindeme af Jorden Vik have protesteret, i
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den Formening, al Brunakot i^sinTid, som henhorende 1843.

under Vik, er bortsolgt med denne, og da Directionen '

^y^f
efter de nu fremkomne Oplysninger maa aldeles til-

træde Stiftsovrighedens Formening, at den lærde Skole

ingen videre Rettighed i den ommeldte Henseende kan

tilegne sig over bemeldte Jord, vil saaledes den af-

holdte Auktion være at annullere, og Eierinderne af

Vfk at tillægges Disposition over Brunakot; i hvilken

Anledning man tjenstl. skulde anmode Stiftsøvrigheden

om, at foranstalte det Fornodne. — Den kgl. Direction /

for Universitetet og de lærde Skoler den 6. Mai 1843.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 13. Mai.

Island, ang. Paalæg for det islandske Postskibs

Forer at bruge Lods. Khavn den 13. Mai 1843.

Rentek. Isl. Copieb. 15, Nr. 347.

Hr. Kammerherren har i behagelig Skrivelse af

24. Januar sidsti. yttret den Formening, at det er mindre

nødvendigt, at Skipper Aanensen, der forer det islandske

Postskib, Skonnerten Caroline, benytter Lods paa de

Reiser, han om Sommeren foretager imellem de for-

skjellige islandske Havne, efterdi Policerne fra de As-

surandeurer i Hamborg, hos hvem De har antaget at

bemeldte Skib var assureret, ikke indeholde nogen

Forpligtelse for Skipperen i saa Henseende.

1 denne Henseende skulde man tjenstl. melde Hr.

Kammerherren, at da bemeldte Skib, ifolge en fra Gros-

serer Petersen hér af Staden indhentet Erklæring, er

fra \. i f. M., indtil det bliver oplagt i Island næste

Efteraar, forsikkret hos det kongl. octroyerede Sbassu-

rance-Compagnie, hvis Convention udtrykkelig bestem-

mer, at Skipperen paa alle Steder, der holdes for Lods-

farvand, skal forsyne sig med Lods, maa man ansee

det for rigtigt, med Hensyn til at meerbemeldte Skib

er pantsat til den kgl. Kasse, at Skipper Aanensen og-

saa betjener sig af Lods paa de Reiser, han om Som-

39*
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1843. meren muligen kommer til at gj(5re mellem de islandske

7r*77T"^ Havne, og er Grosserer Petersen her af Staden under
13. Mai. ' °

D. D. tilskrevet om, at tilholde Skipper Aanensen at

tage Lods paa de ommeldte Reiser. — Rentekammeret

den 13. Mai 1843.

is. Mai. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster-Amtet, Grimur Johnsson, ang. Hoieste-

rets Motiver i en Sag om Tiendes Erlæggelse til

Fattige af Kirkejorder m. v. Khavn den 18. Mai

1843. — Canc. 3. Depart. Brevb, 1843, Nr. 2172—2173.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1843, S. 103—104.

I behagelig Skrivelse af 20. Marts d. A. har Hr.

Amtmand, med Hensyn til, at den ved Hoiesteret den

4. Novbr. f. A. afsagte Dom i Sagen: Nordfjords Reps

Fattigvæsen inden Sonder-Mule Syssel ctr. Sognepræst

Benedikt Thorstéinson, samt vedkommende Leilændinge

paa Kongens og Kirkens Jorder i bemeldte Rep, for-

mentlig vil fremkalde adskillige Spbrgsmaal, navnlig

om Besidderne af Kongens og Mensal-Gods i de 6'vrige

Repper i Mule Sysselerne nu, paa Grund af Dommen,

kunne paastaae Frihed for at svare Fattiges- Tiende,

eller ikke, — anmodet Collegiet om at foranledige, at

Præmisserne til den ovennævnte HOiesteretsdom, eller

de Grunde, hvorpaa denne er bygget, maatte blive

Dem meddelte.

I Anledning heraf tilskrev man Justitiarius i Hoieste-

ret, der derefter har meddeelt Collegiet, at det Sporgs-

maal, der var Gjenstand for Retstrætten i den oven-

nævnte Sag, angaaer: om og hvorvidt de Indstævnte

kunne ansees pligtige til at betale Tiendeafgift til de Fat-

tige af de under Sagen omhandlede Kongens og Kirkens

Jorder, og at det i denne Anledning af de i Sagen

voterende Hoiesterets- Tilforordnede er antaget, at Re-

sultatet af Alt, hvad der til Sagens Afgjorelse er frem-

kommet, maa ansees at være, at Sporgsmaaiet om
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Tiendepligten af Kongens og Kirkens Jorder paa Island, 1843.

hvor ikke for enkelte Steder særlie Bestemmelse derom "TT^T^^° 18. Mai.
haves, maa være at afgjore efter hvad der i saa Hen-

•

seende har været Skik og Brug paa ethvert Sted, og

at dette ogsaa gjelder om den Deel af Tienden, som

paa Island er henlagt til de Fattige, og som er V4 Part,

og da det under Sagens Procedure fra Indstævntes Side

uimodsagt bestemt var paastaaet, at Tiende til de Fat-

'

tige ikke hidtil og sædvansmæssigt havde været erlagt

af de Jorder, som de Indstævnte havde i Besiddelse, blev

det antaget, at den Hjemmel, der som anfort skulde være

den bestemmende Regel for Tiendepligten, nemlig at en

saadan Tiende -Erlæggelse hidtil havde været sædvans-

mæssig, ikke in casu er tilstede, hvisaarsag formentlig

maatte tages Hensyn til den oprindelige Relstilsland

efter den saakaldte Gissurd (d. e. Gizurar) Tiende-

Statut for Aaret 1096, hvorefter af Jorder af den om-

handlede Egenskab ikke skulde erlægges nogen Tiende,

hvorhos det til Slutning er bemærket, at skjbndt Sagens

Udfald for Overretten saaledes stemmede med Resul-

tatet af Hblesterets Formening,* fandtes hin Rets Dom efter

dens Præmisser dog ikke at kunne in terminis stad-

fæstes, hvorimod de Indstævnte frifandtes for Gitanter-

nes Tiltale. <

Hvilket man saaledes. ikke skulde undlade herved

at tilmelde Hr. Amtmand til behagelig Efterretning. —
Det kgl. Danske Cancellie den 18. Mai 1843.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bir is. Mai.

skoppen over Island, ang. Forberedelser til Ind-

forelse af den danske Lovgivning om Hævd Og

Præscription. Khavn den 18. Mai 1843. —
Algreen - Ussings Reskriptsamling 1843^ S. 101—102. Canc.

3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 2174—2177. Jevnf. det efter-

følgende Brev til Amtmændene.

Paa Cancelliets derom gjorte allerund. Forestilling
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1843. har Hans Maj*, allern. bifaldet, at et i Overeensstem-

18. Mai. melsc med det af Forsamlingen af islandske Embeds-

mænd gjorte Forslag udarbeidet Udkast til en Anordning

angaaende Hævd og Præscription paa Island, maa blive

det islandske Althing forelagt i dets første Mtide. Da

det ved denne Anordning er paatænkt, at ophæve den

hidtil gjeldende exceptionelle Bestemmelse angaaende

Hævd paa Kirkernes Gods, der indeholdes i Biskoppens

Instrux af 4 . Juli 1746 § 16, og det er en Selvfblge, at

Anordningen ogsaa vil blive anvendelig i Henseende

til Statens, offentlige Stiftelsers og Umyndiges Eiendele,

med Hensyn til hvilke der ikke gives nogen slig excep-

tionel Bestemmelse, skulde Cancelliet, for at ikke den

Omstændighed, at disse den danske Lovs Bestemmel-

ser angaaende Hævd og Præscription udtrykkelig gjdres

gjeldende paa Island, skal udsætte Kirkerne og andre

offentlige Indretninger eller umyndige Personer for Tab,

samt da det, endog uden Hensyn dertil, er vigtigt, at

ingen under offentlig Varetægt staaende Indretning

savner Fordelene af de samme tilkommende Eiendomme

eller Rettigheder — tjenstl. anmode Hr. Kherre og

Deres Hoiærv. om, saavel selv at paaagte, at Kirkerne

vedligeholdes i deres Eiendomme og Rettigheder, og

at disse benyttes til deres Bedste, som at indskjærpe

Præsterne og Provsterne denne deres Embedspligt, og

have de, i Særdeleshed i det Tidsrum, som, under den

Forudsætning, at det omhandlede Lovudkast erholder

definitiv Sanction, vil hengaae inden den nye Hævds-

lovgivning træder i Kraft, at anvende den yderste Flid

for at opdage, om nogen saadan Eiendom eller Rettig-

hed uden Hjemmel er gaaet ud af Kirkernes Besiddelse

eller Benyttelse, og da soge samme tilbage. — lovrigt

bor de ikke indskrænke deres Omhu til at forebygge,

at 'Kirkens Eiendomme eller Rettigheder frahævdes

samme, eller sættes i Fare for at gaae tabte, men de

bor ogsaa ved samme Leilighed sørge for, at den snarest

muligt kommer til at have Nytte af samme. — Det
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Foranforte bor ogsaa iagttages med Hensyn til andre til

fornævnte geistlige Embedsmænds Varetægt betroede

Stifteiser, saavel som det Geistligheden beneficerede

Gods.

Ved at meddele Deres Hoiærv. dette til videre

fornoden Foranstaltning, skulde man derhos, i Over-

eensstemmelse med den ovennævnte allerhbieste Re-

solution, anmode Dem om at bevirke, at de Maldager

eller andre Optegnelser, som holdes over alt under

Geistlighedens Tilsyn værende Gods, berigtiges og fuld-

stændiggøres, forsaavidt nogen Urigtighed eller Mangel

maatte opdages deri at finde Sted. — Det kgl. Danske

Cancellie den 18. Mai 4843.

1843.

18. Mai.

Cancellie - Skrivelse til samtlige Amtmænd i

Island, ang. Foranstaltninger til at sikkre de under

offentligt Tilsyn staaende Godser ved den paatænkte

Forandring af Hævdslovene. Khavn den 18. Mai

1843. — Denne Skrivelse anftfres som publiceret paa Vest-

mannéterne og i Thingfle Syssel 1844. — Canc. 8. Departem.

Brevb. 1843, Nr. 2174—2177. Jevnf. foregaaende Skrivelse

til Stiftamtmanden og Biskoppen. — Som den tredie Amt-

mand regnes her Amtmanden i SBnder-Amtet (Stiftamtmanden

i denne Egenskab J.

Paa Cancelliets derom gjorte allerund. Forestilling

. . . . (o. s. v. som i foregaaende Skrivelse) . . . . ikke

gives nogen slig exceptionel Bestemmelse, har man,

for at ikke den Omstændighed .... (osv. som i fore-

gaaende Skrivelse) .... Eiendomme eller Rettigheder,

— under Dags Dato tilskrevet Stiftamtmanden og Bi-

skoppen om, saavel selv at paasee, som at indskjærpe

Præsterne og Provsterne, at de drage Omhu for at

Kirkens, Præstegaardenes eller andet under Geistlig-

hedens Varetægt horende Gods, saavel som de Rettig-

heder, der tilhore Kirken, Præstekaldene eller nogen

anden Geistlighedens Varetægt betroet Stiftelse, ei fra-

18. Mai.
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1843. hævdes Kirken eller de ovrige Vedkommende, samt

77T\"TT' at disse snarest muligt komme lil at have Nytte af deres
18. Mai. ° J

Eiendomme og Rettigheder.

Idet man herved tjenstl. skulde anmode Hr. (Tit.)

om, saavidt det staaer i Deres Magt, at være Geistlig-

heden behjælpelig i saaledes at haandhæve Kirkernes

og andre forommeldte offentlige Stiftelsers samt de

geistlige Embeders Rettigheder, skulde man lige tjenstl.

have Dem paalagt, selv at paaagte samme, og at iværk-

sætte de fornodne Skridt til at gjore dem gjeldende,

ligesom og med lige Nidkjærked at sbrge for, at alle

andre Stiftelser, saavel som de kgl. Eiendomme, ved-

ligeholdes i Besiddelsen og Nydelsen af alt sammes

Tilliggende og alle dertil horende Rettigheder, og navn-

ligen drage Omsorg for, at Klosternes Maldager eller

andre Optegnelser, som holdes over alt under Deres

Tilsyn værende offentligt Gods, berigtiges og fuldstændig-

gøres, forsaavidt nogen Urigtighed eller Mangel maatte

opdages deri at finde Sted.

Sluttelig skulde man lige tjenstl. anmode (Tit.) om,

ligeledes at indskjærpe Værgerne og Overformynderne

at drage den fornodne Omhu for, at ikke de Umyndige

maatte lide noget Tab ved at deres Gods maatte blive

dem frahævdet. — Det kongel. Danske Cancellie den

18. Mai 1843.

23. Mai. Rentekammer - Skrivelse til Landsoverrets-

Assessor Johnsen i Reykjavik, ang. Indsamling

og Udgivelse af statistiske Oplysninger, vedkom-

mende Jordegodset i Island. Khavn den 23. Mai

1843. — Rentck. Isl. Copieb. 15, Nr. 383.

Hr. Landsoverrets-Assessor Johnsen har i Skrivelse

til Rentekammeret af 5. Marts f. A. anholdt om, at Gol-

legiet vilde paalægge Amtmændene i Island at erhverve
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og portofrit tilsende Dem: A) Fortegnelse sysselviis over 1843.

alle Jordeiendomme i ethvert Amt, med Opgivelse af 23. Mai.

enhver Jords nuværende Landskyldsafgift (anført i Hun-

dreder og Alen) samt Qvilde- Antal, hvilke af dem til-

hore: 1) Hans Maj*. Kongen eller de forskjellige Klostre;

2) offentlige Stiftelser, d. e. Hospitaler og Fattigvæsenerne

(maaskee og de forrige Bispestole); 3) Kirker eller Bene-

ficier, og 4) Private, samt hvilke af de sidste Slags Eien-

domme til Fardag 1842 beboes af Eierne selv, og hvilke

ere Bygseljorder, saå og om de have tilhort Bispe-

stolene ;
— B) Sysselviis Fortegnelse over de af Kongens

eller Klostrenes Jorder i hvert Amt, som ere bortsolgte

siden 1760, med Opgivelse af Afhændelses -Aar, Dyr-

hed, Landskyld, Qvilde-Antal og Kjobesum.

Efter at have indhentet Betænkninger fra Amt-

mændene i Island over bemeldte Deres Andragende,

har Kammeret, der finder, at de attraaede Oplysninger

ikke vilde være uden statistisk Interesse, under D. D.

anmodet samtlige Amtmænd om, hver for sit Amts Ved-

kommende, igjennem Sysselmændene at lade forfatte

Fortegnelser reppeviis over samtlige Jordeiendomme,

med Opgivelse af Jordernes nuværende Dyrhed —** for-

saavidt denne ellers er paasat — samt om den er

privat Eiendom, eller hvem den ellers tilhorer, ligesom

og, naar Eiendommen er.fordeelt mellem forskjellige

Slags Eiere, hvor mange Hundreder der tilhore hver

især, og endelig om Jorden beboes af Eieren eller ikke,

samt naar Jorden beboes af Flere, hvormange Hundreder

der beboes af hver især, hvilke Fortegnelser blive at

affatte i 4 Rubrikker, saaledes, at i den første anføres

Jordens Navn, i den anden dens Dyrhed, i den tredie

Eieren eller Eierne, og i den fjerde Beboeren eller

Beboerne, saaledes, at Eiere og Beboere ikke navnligen

anføres, men kun med den generelle Benævnelse, hvor-

under de kunne henfores: Eierne som Kongen, Kirker,

Beneficia, offentlige Stiftelser og Private; Beboerne

som Eiere, Beneficiarier, Livsfæstere eller Fæstere paa
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1843. Aaremaal. — Derimod har Kammeret ikke fundet An-

ledning til, at paalægge Vedkommende at erhverve Op-

lysningerom Landskylds-Afgifternes Storrelse eller Qvilde-

Antallet, deels fordi saadanne Oplysninger i mangfoldige

Tilfælde ikke vilde kunne erhverves, især hvor Jorderne

i lang Tid have været, eller endog for Tiden ere, be-

boede af Eierne selv, deels fordi Erhvervelsen, hvor

den kunde tilvejebringes, vil medfore uforholdsmæssig

Uleilighed, og dog ikke give nogen paalidelig Maalestok

for Jordens sande Værdie, allerede af den Grund, at

Afgifternes sande Storrelse er afhængig af de Naturaliers

Værdie, hvori de betinges. Men for at man dog kan

gjbre sig en Forestilling om Dyrhedens Betydning paa

hvert Sted, har Kammeret anmodet Amtmændene om,

at der til Fortegnelserne over hver Rep fbies en An-

mærkning om, hvad der i det Rep kan ansees som den

almindeligste Landskyldsafgift og Qvilde-Antal paa en

Jord af Middelstørrelse med opgivet Hundrede-Antal. —
De saaledes forfattende Fortegnelser ville blive Dem

portofrit tilstillede. Ligeledes tilstilles Dem en i Kam-

merets islandske Contoir forfattet Fortegnelse over Jorder

af det kgl. Gods, der ere solgte fra 1760 til 1. Januar

d. A., med Opgivelse af Jordernes Dyrhed og Qvilde-

Antal efter Jordebogen af -1 760, Kjobesummens Storrelse

og Afhændelsens Datum. — Samtlige disse Oplysninger

tillades det Dem at afbenytte saaledes, som De finder

tjenligst, uden at det er fundet nodvendigt i saa Hen-

seende at paalægge Dem nogensomhelst indskrænkende

Betingelse, hvorimod Kammeret forventer, at De vil

bringe disse Oplysninger, eller i alt Fald de ved dem

vundne Resultater, til Almeenhedens Kundskab. —
Rentekammeret den 23. Mai 1843.

m. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Indsamling af statistiske Oplysninger,

4
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vedkommende Jordegodset i Island. Khavn den 1843.

23. Mai 1843. — Rentek. lsl. Copieb. 15, Nr. 384- 386. ^ Mal

Rentekammeret har ved behagelig Skrivelse fra

Hr. Kammerherre og Stiftamtmand Hoppe af 20. August

f. A. modtaget Deres Betænkning over det Dem ved

Golleeiets Skrivelse af 12. Juli s. A. tilstillede An-

dragende fra Landsoverrets - Assessor Johnsen, hvori

han anholder om Kammerets Medvirkning til Erhvervel-

sen af nogle statistiske Oplysninger, Island vedkom-

mende, og skulde vi nu, efter ligeledes at have mod-

taget Betænkninger over samme Sag fra de tvende

andre Amtmænd i Island, tjenstl. anmode Hr. Kherren

om, behageligen at ville gjennem Sysselmændene lade for-

fatte Fortegnelser reppeviis over samtlige Jordeiendomme

i SSnder-Amtet, med Opgivelse af hver Jords nuværende

Dyrhed .... (osv. som i foregaaende Skriv, til Johnsen) ....

om Dyrhedens Betydning paa hvert Sted, maa Kammeret

tjenstl. anmode Hr. Kherren om at drage Omsorg for,

at der til Fortegnelserne .... (osv. som i Skrivelsen til

Johnsen) .... med opgivet Hundrede-Antal.

De saaledes attraaede Fortegnelser blive af Ved-

kommende at forfatte in duplo, og det ene Duplicat

portofrit at tilstille Landsoverrets-Assessor Johnsen, men
det andet at indsende til Rentekammeret. — Rente-

kammeret den 23. Mai 1843 *

v
i

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 23. Mai.

Island, ang. Stadfæstelse af Forlig om Grændse-

skjel mellem Reynisvatn og nærliggende Jorder.

Khavn den 23. Mai 1843. — Rentek. isi. Copieb.

15, Nr. 366.

O Rentekammer-Skrivelser af samme Indhold til Amtmændene
i Vester -Amtet, samt i Nord- og Oster -Amtet. Rentek.

Isl. Copieb. sst.
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1843. • Vod behagelig Skrivelse af 26. Novbr. f. A. har

23. Mai. Hr. Kammerherre Stiftamtmand Hoppe indberettet, at
"~~N-"**""~"

De har ladet optage et Thingsvidne. i Anledning af

nogle paa den under 22. Februar 184J over den Hans

Maj*. Kongen tilhorende Jord Reynisvatn med Odejord

Oskot afholdte Auktion, imod Salget af Oskot gjorte

Indsigelser, idet de private Eiere af Nabojorderne Kalfa-

kot og Mydal nedlagde Paastand paa ved Hævd at have

vundet Brugsret, hver over 1k af de Jorden Oskot for*

hen tilhorende Marker, ligesom og Sysselmanden i

Guldbringe og Kjose Syssel, som Bruger af den Em-

bedet tillagte Jord Thormodsdal, paa samme Grund har

paastaaet at tilkomme en vis Brugsret over Oskot;

hvorhos De tillige har indberettet, at De, da de ved

bemeldte Thingsvidne fremkomne Oplysninger i hoi

Grad synes at tale for disse Paastande, og der tillige

var forskjellige Meninger om Grændserne mellem Rey-

nisvatn og Oskot, har troet at burde indskrænke Dem

til, at sikkre Reynisvatn de for samme fordeelagtigste

Grændser, og derfor desaarsag paa den kongl. Kasses

Vegne ladet indgaae tvende Forlig med Eieren af Jor-

derne Kalfakot og Mydal og Brugeren af Thormodsdal,

hvorved disse Grændser bestemmes. Endelig har Hr.

Kammerherren henstillet, at de ved ovennævnte Things-

vidne foranledigede Omkostninger, til Belbb 6 Rbd.

48 Sk., maae passere til Udgift af Jordebogskassen.

I Anledning heraf skulde vi tjenstligst tilmelde Hr.

Kammerherren, at Kammeret anseer Brugeren af Thor-

modsdal og de private Eieres Fordringer begrundede

ved de under det derom optagne Thingsvidne frem-

komne-Oplysninger, saa at man ved Rettergang ikke

vilde have kunnet vente et andet Resultat end det,

der er anerkjendt som gyldigt ved de af Dem paa

den kgl. Kasses Vegne foranstaltede Forlig, som iovrigt

paa lovbefalet Maade blive at thinglæse til fremtidig

Efterretning; og er Landfoged Gunlogsen derhos under

D. D. beordret til at fore til formelig Udgift i Islands
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Jordebogskasse-Regnskab de ved ovenbemeldte Tbings- 4843.

vidne foraarsagede Omkostninger 6 Rbd. 48 Sk. — "^MaT
Rentekammeret den 23. Mai 1843.

Directionen for Universitetet og de lærde 27. Mai.

Skolers Skrivelse til Finansministeren, angaaende

Collectpengenes Anvendelse til Skolens Bygning

m. v. Rhavn den 27. Mai 1843. — Univ. Direct.

Copieb. for 1843, Nr. 976.

I behagelig Skrivelse af 24. sidsti. har Deres Exe.

tilkjendegivet Directionen, at de 12,000 Rbd. til Opfdrelse

af en ny Skolebygning i Reykjavik, med flere til det

islandske lærde Skolevæsens Fornbdenheder henhorende

Summer, som ifblge en herigjennem udvirket allerhbieste

Resolution af 24. f. M. skulde udredes af de saakaldte

islandske Collectpenge, ikke nu kunne foranstaltes der-

fra udbetalte, eftersom der paa Collectpengene hæftede

betydelige Forpligtelser, navnligen til Finantskassen, saa

at det vil beroe paa den endelige Opgjbrelse, hvorvidt

der vil blive Noget af samme tilovers, som kunde

anvendes til Fordeel for det lærde Skolevæsen i Is-

land, hvorved af D. Exe. er bemærket, at da det ved

en fra det kongl. Rentekammer i disse Dage modtaget

Skrivelse er oplyst, at Collectpengenes ovenberbrte

Gjæld til Finantserne belbber sig til c. 30,000 Rbd.,

og da den altsaa, efter hvad der tidligere forelbbigen

er calculeret for Collectpengene, neppe af disse vil

kunne dækkes, existerer saaledes ikke den Ressource,

som Directionen i sin seneste allerunderd. Forestilling

har paaviist for Hans Majestæt til det islandske lærde

Skolevæsen. Og har D. Exe. yttret, at indtil Opgjbrel-

sen af Collectpengenes Status — om hvis Fremme D.

Exe. har tilskrevet Statsgjældsdirectionen — er tilende-

bragt, ville formentligen de videre Foranstaltninger fra

Directionens Side med Hensyn til den islandske Skole

være at stille i Bero, med mindre dertil kunne for-

1
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4843. skaffes de fornodne Ressourcer af de under Direclionens

27. Mai. egen Bestyrelse sorterende Fonds.

Direclionen skal foreldbigen bemærke, at den ikke

af den forudgaaende Brevvexling har været eller kunnet

være bekjendt med, at der hvilede nogen Gjæld paa

Collectpengene, og er der navnligen i den af D. Exe.

paaberaabte Skrivelse fra det kongel. Rentekammer af

6. Decbr. 4 842 ikke omtalt nogen Gjæld til Finantserne,

men alene i Slutningen af Brevet i Forbigaaende be-

rort, at det overhovedet vilde beroe paa Udfaldet af

den endnu ikke tilendebragte Brevvexling angaaende

Collectpengene, om disses Capital vilde erholde noget-

somhelst Overskud over hvad der udfordres til Dæk-

ning af de paa samme allerede nu hæftende Udgifter,

hvorved Directionen ikke har kunnet formode, at der

kunde sigtes til Andet end de i Rentekammerets Skri-

velse af 19. Marts 4 842 omtalte Pensioner af 700 Rbd.

og Omkostningerne til den islandske Opmaaling, hvilke

hidtil skulle være udredet af Collectpengene. Men lige-

som det ved Sagens Referat i det Geheime Statsraad

i udtrykkelig har været Gjenstand for Overveielse og er

allern. bestemt, at disse tvende Udgifter ikke kunne

være til Hinder for Collectpengenes Anvendelse til For-

deel for Bessastad Skole, saaledes er der ogsaa i den

kongl. Finantsdeputations Skrivelse af 5. Oktobr. 1841

meddeelt Directionen den Oplysning, at den kgl. Stats-

gjældsdirection havde erkjendt, at Collectpengenes Ca-

pital udgjorde 43,378 Rbd. 51 Sk., foruden resterende

Renter til 31. Decbr. 1840, 6424 Rbd. 72 Sk. r. S. og

6443 Rbd. 49 Sk. Repræs., og tilbudt for det forslnævnte

Beltib at udstede en kgl. 4 % rentebærende Obligation,

eller at optage Summen i Indskrivningsprotokollerne,

hvorved var bemærket, at efter den af det kgl. Rente-

kammer meddelte Opgjorelse skulde Bel5bet af Collect-

pengene være betydeligt storre, hvorimod der ligesaa

lidet ved denne Leilighed var Tale om nogensomhelst

paa Collectpengene hvilende Gjæld.
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4

Hvad dernæst angaaer den af D. Exe. foreslaaede 1843.

Udvei, at stille de videre Foranstaltninger med Hensyn

til den islandske Skole i Bero, indtil en endelig Op-

gjorelse af Collectpengenes Status er tilveiebragt, da

maa Directionen bemærke, at den allerede i Henhold

til den udtrykkelige Befaling i allerh. Resol. af 21. i

f. M. har gjort Bestilling hos et Handelshus i Norge

paa den nye Bygning til den lærde Skole i Reykjavik,

og Directionen seer sig saaledes ikke istand
N
til nu at

træde tilbage, hvilket desuden vilde staae i ligefrem

Strid med Hans Maj" nysnævnte udtrykkelige allerhai.

Befaling til Directionen: at drage Omsorg for, at Byg-

ningen det hurtigste Omstændighederne tillade det for-

færdiges og uden Ophold overfores til Island. Og da

det aldeles ikke lader sig gjore, at tilveiebringe de

fornodne Ressourcer enten fra den almindelige Skole-

fond eller nogen anden af de under Directionen sor-

terende Stiftelser, som det ogsaa baade i den kongel.

Resolution af 7. Juni 1841 og i allerhoistbemeldte Re-

solution af 21. f. M. udtrykkeligen er forudsat, at saa-

dant ikke skal skee, maa Directionen paa det Ind-

stændigste have til D. Exe. anbefalet paany at tage i

Overveielse, om ikke de allern. befalede Ressourcer

kunne tilveiebringes enten af Collectpengenes Capital

eUer paa anden Maade, og i modsat Fald allerund. at

foredrage Sagen for Hans Majestæt til yderligere aller-

hoieste Afgjorelse for, om Sagen angaaende Bessastad

Skoles Forlæggelse til Reykjavik og Udvidelse maa sæt-

tes i Bero; og maa Directionen endnu tillade sig at

henlede D. Exe. Opmærksomhed paa, at da Bygnings-

arbejdet ifolge de alt herfra skete Bestillinger vil være

begyndt, saa vilde den hurtigst mulige Afgjorelse af

Sagen være særdeles magtpaaliggende, — Den kongel.

Direction for Universitetet og de lærde Skoler den 27.

Mai 1843.

Rentekammer • Skrivelse til Landfogden i ls- is. juni.

land, ang. Forholdsregler ved Udbetalinger til
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1843. Skolens Fornodenheder. Rhavn den 15. Juni

15Tjunir 1843. — Rentek. Isl. Copieb. 15, Nr. 425—427.

1 Forbindelse med Rentekammerets Skrivelse til

Hr. Landfogden af 4. Juni f. A., betræffende Adskillel-

sen af den islandske Jordebogskasse og den islandske

lærde Skoles Pengevæsen, tilmeldes Dem herved til

fornoden Efterretning, at den i berbrte Skrivelse om-

meldte Tilladelse til, at der af Jordebogskassen maa

foreskydes, hvad der behoves til Skolens Fornoden-

heder, er at forstaae saaledes, at ikkun de ordinaire

Udgifter til Skolen kunne foreskydes, men derimod ikke

extraordinaire Udgifter, saasom i Anledning af Skolens

Forflyttelse til Reykjavik m. m., med mindre Kammerets

specielle Tilladeise dertil meddeles. — Rentekammeret

den 45. Juni 4843 1
.

n. Juli. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Circulaire til samtlige Bestyrere af de

lærde Skoler, ang. Oplaget af Skolernes Program-

mer. Khavn den 11. Juli 1843. — Univers. Direct.

Copieb. for Univers, og Skolerne 1843, Nr. 1253—1273.

Ifolge et fra en af de lærde Skolers Rektorer ind-

givet Forslag om, at der maatte foranlediges en gjep-

sidig Udvexling af de saavel fra de lærde Skoler i

Danmark og Hertugddmmene Slesvig og Holsteen, som

fra de lignende Instituter i Preussen aarligen udkom-

mende Programmer, har Directionen gjennem det kgl.

' bepartement for de udenlandske Sager ladet den preus-

siske Regjering forebringe Onsket fra dansk Side om

en saadan Program -Udvexling, og derefter modtaget

Underretning om, at man ogsaa fra preussisk Side er

villig til at indgaae paa Forslaget, ligesom og det kgl-

SJesvig-Hoisteen-Lauenborgske Cancellie har været vil-

* 4

!

) Rentek. Skrivelser af samme Indhold til Islands Stifts-

øvrighed og til Directionen for Univ. og de lærde Skoler.

Copieb, sst.
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ligt til at lade Skolerne i Herlugdommene deeltage i

bemeldte Udvexling, og i denne Anledning udvirket en

allerhoieste Resolution, hvorved dem af disse Skoler,

som ikke hidtil have haft tilstrækkelige Midler til at

udgive aarlige Programmer, er allern. tilstaaet det for-

nødne Tilskud hertil af Finanlskassen.

Ligesom Directionen nu har ladet saavel den kgl.

Preussiske Regjering, som det Slesvig- Holsteen-Lauen-

borgske Cancellie, anmode om, at der til Fordeling

blandt de lærde Skoler og Inslituter i Danmark maa

aarligen blive oversendt det fornddne Antal af Exem^

piarer af samtlige respective i Preussen og i Hertug-

dammene udkommende Skoleprogrammer, saaledes

skulde man tjenstl. anmode Hr. (Lektoren) om, i Frem-

tiden at foranstalte, at der af Programmet for (Besse-

stad) Skole trykkes, foruden de sædvanlige, et Antal

af de fra Preussens og fra Hertugdammenes Side for-

langte Exemplarer, nemlig respective 4 37 og 4 0, hvilke

Exemplarer da blive hertil at indsende, i Forbindelse

med de hidtil befalede Exemplarer, som af Program-

merne afgives til Directionen til dens eget Brug og til

Fordeling imellem de lærde Skoler og flere Privat- In-

stituter, og hvoraf ibvrigt for Eftertiden, istedetfor de

hidtil afgivne 65, vil være at indsende et Antal af

85 Stykker. — Den kgl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler den H. Juli 4843.

Rentekammer • Plakat ang. Repartition af de

til Provindsialstænderne for Ostifterne og Island

m. m. forskudsviis betalte Summer. Khavn den

12. Juli 1843. — Original-Aftryk hos Schultz. Ny Coll.

Tid. for 1843, S. 689—692. Qvart-Forr. for 1843, S. 142—

146; Schou XXIII, 814-817. - Uddrag.

Plakat angaaende Repartition efter Plakaten af 1;

Juni 4 836 af de i Anledning af de raadgivende Pro-

XII: B. 40

12. Juli.
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1843. vindsialstænders Forsamling i Roeskilde i Aaret 1842

forskudsviis udbetalte Summer.
12. Juli«

Til Dækning af de Udgifter, til Beløb ialt 33,729

Rbd. 25 Sk. Sb'lv, som af den kgl. Kasse forskudsviis

ere udredede i Anledning af den i Aaret 1842 i Roes-

kilde afholdte Forsamling af de raadgivende Provind-

sialstænder for Sjællands, Fyens og Lollands -Falsters

Stifter, samt for Island og Færderne, ville, ifølge aller-

hoiest Plakat af 1. Juni 4 836, efter Fradrag af 8
/e8,

eller 1606 Rbd. 15 Sk., der udgjbre Islands og Fær-

oernes Andeel i bemeldte Udgifter,

a) Kjbbenhavn have at betale ....
Dette kundgjbres, efter Hans Majestæts allerhbiesle

Befaling, herved til Efterretning for alle Vedkommende.

—

Rentekammeret den 12. Juli -1 843.

is. Juli. Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd,

ang. Forslag om Jordemødres Valg og Oplæreise

m. v. Khavn den 18. Juli 1843. — Dette circu-

laire er ogsaa sendt til Stiftamtmanden og Amtmændene i Is-

land og anføres som publiceret i ThingBe Syssel 1844. Canc.

4. Depart. Brevb. 1843, Nr. 1751-1775. Ny Coll. Tid. for

1843, S. 701—702. Algreen-Ussings Reskriptsamling 1843,

5. 147—149.

Det kgl. Sundbeds- Collegium har tilstillet Cancel-

liet et til samme indkommet Andragende fra den kgl.

Jordemoder-Examinations-Commission, hvori fares Anke

over, at de Fruentimmer, som indsendes til Oplæreise i

Jordemoder-Videnskaben paa den kgl. Fodsels- og Pleie-

Stiftelse her i Staden, ikke altid ere i Besiddelse af de

Evner og den Dannelse, som ere fornodne, for at de

Paagjeldende med Nytte kunne profitere af Undervis-

ningen, og Landet vorde forsynet med duelige og kyn-

dige Jordemodre.

Delte Andragende, som er tiltraadt af Accou-

cheuren ved den kongelige Fodsels- og Pleie- Stiftelse,

samt Directionen for bemeldte Stiftelse, hvis Betænkning
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Cancelliet desangaaende har indhentet, gaaer fornem- 1843.

melig ud paa, at de Egenskaber, som hidtil sædvan- 18 « Juli«

ligen ere blevne fordrede hos de Elever, som indsendes,
^~~~^*m-

nemlig, at de ere eller have været gifte, at de have

fodt, at de have Præste-Attest for skikkeligt Levnet og

Læge-Attest for physisk Bekvemhed, og at de kunne

læse og skrive, ikke altid ere tilstrækkelige, navnlig

hvad Læsning og Skrivning angaaer, da førstnævnte

ofte kun bestaaer i en tankeids Bogstavering eller

Plappren, og den sidste ikke bedre paa sin Viis, hvor-

for der ofte forekomme Grader af Stupiditet blandt de

til Oplæring indsendte Elever, der i utrolig Grad mod-

arbeide og fortrædige Lærerens Flid og Lyst.

Med Hensyn hertil, og for at Skolen kan sikkres
m

et i Henseende til den præliminaire Dannelse bedre

Udvalg af Koner, er det anseet af Vigtighed, at For-

dringen om flydende og forstandig Læsning strengt over-

holdes og godtgjbres, ligesom det ogsaa er fundet bn-

skeligl, om Physikus kunde tillægges nogen Indflydelse

paa Antagelsen af Eleverne.

Ved at meddele Hf. (Tit.) Ovenstaaende, skulde

man derfor tjenstl. anmode Dem om, ved Antagelsen

af Elever til Oplærelse i Jordemoder-Videnskaben paa

den kgl. Fodsels- og Pleie-Stiftelse, hvad enten det er

til gratis Underviisning eller til Oplærelse paa Amternes

Bekostning, ikke blot strengt at ville paasee Tilstede-

værelsen af de i Beglem. af 24. Novbr. 1810 fordrede

Egenskaber, men ogsaa at have de ovenfor antydede

Hensyn for Oie, og navnlig hvad den præliminaire

Dannelse angaaer, at der ved Attest fra vedkommende
Præst eller paa anden Maade tilveiebringes Forvisning

om, at de Vedkommende med Færdighed og forstan-

digen kunne læse og skrive, — ligesom Ingen bliver

at antage som Elev, med mindre hun ved Attest fra

vedkommende Physikus eller Distriktslæge godtgjbr, at

hun er physisk bekvem dertil, og at det forbvrigt ikke

mangler hende paa Anlæg dertil.

40*
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1843. Forsaavidt fornævnte Gommission derhos har an-

18. Juli. draget paa Ophævelsen af den Adgang, som ved Regi em.

af 21 . Novbr. 1 8-1 § 26 er givet vedkommende Physici til

at oplære Jordembdre, maa Collegiet tjenstl. bemærke,

at da det af Reglementet fremgaaer, at en saadan Ad-

gang kun er indrbmmet som et Nbdmiddel, medens

Jordemodervæsenet her i Landet endnu var i sin Be-

gyndelse, idet den gj fires afhængig af den Betingelse:

((
at der ved denne Indretnings Iværksættelse ikke findes

et tilstrækkeligt Antal af slige ordentlig oplærte Jorde-

mbdre", saa vil der, naar hensees til den nuværende

Indretning af den kgl. Fbdsels- og Pleie- Stiftelse som

Dannelses-Anstalt for Jordemoder-Lærlinge, og da der

i Almindelighed ikke længer kan antages at være nogen

Mangel paa oplærte Jordembdre, nu ikke længere kunne

gjfires Brug af en saadan Adgang, uden i alt Fald som en

uundværlig Nfidhjælp og efter foregaaende Indberetning

, til Cancelliet i hvert enkelt Tilfælde, undtagen paa Is-

land og Færoerne, hvor Anvendelsen af hin Ret, paa

Grund af disses Fraliggenhed fra Danmark., endnu

maaskee kunde ansees hensigtsmæssig.

Endelig skulde Collegiet tjenstl. tilfbie, at da man

har bifaldet, at der fremtidigen med Hensyn til de

Vedkommendes storre eller mindre Flid og Duelighed

indfores tvende Gharakterer ved den Examen, som de

paa Stiftelsen skulle underkaste sig efter udstaaet Læretid,

hvilke Cbarakterer ville blive indfbrte i Lærebrevene,

istedetfor at Censuren hidtil har været eens for Alle,

vil det være en Selvfolge, at der ved Concurrencen

mellem slige Personer til ledige Jordemodertjenester

tages Hensyn til den de Vedkommende tildelte Gha-

rakteer. — Det kgl. Danske Cancellie den 18. Juli 1843 1
.

*) ved Cancellie -Skrivelser s. D. ere Meddelelser herom af-

gaaede til det kgl. Sundheds-Collegium og til Directionen

for den kgl. Fbdsels- og Pleie-Stiftelse. Canc. 4. Depart.

Brevb. sst.

i
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Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Directionen for Statsgjælden

og den synkende Fond, ang. den islandske Skoles

Fordringer til Statskassen. Khavn den 18. Juli 1843.

— Univ. Direct. Copieb. for Univ. og Skolerne 1843, Nr. 1354.

I behagelig Skrivelse af 20. f. M. har den kongl.

Direction for Statsgjælden og den synkende Fond, efter

at have ved undertegnede Directions Skrivelse til Deres

Excell. Geheime- Stats- og Finantsminister Grev Mollke

af 2. Mai sidsti. bragt i Erfaring, at Directionen antager,

at der indestaaer i Slatsgjældskassen en den lærde

Skole i Island tilhorende Capital til Belbb den 31. Juli

•1841, efter et fra det kongel. Rentekammer modtaget

Regnskab, 46,671 Rbd. 49 Sk., bemærket, at der vel

i en Anmærkning til Normalreglementet og Budgettet

for 4 841 omtales, at den islandske Skole har Penge

staaende i Jordebogskassen, hidrorende fra det Jorde-

gods, der er solgt fra den nedlagte Bispestol, men da

Statsgjældsdirectionen ingensinde har modtaget nær-

mere Underretning om denne Sag, ligesom den omtalte

Fordring ikke er optaget i Bogerne over Statsgjælden,

og det saaledes var velbemeldte Direction ubekjendt,

om overhovedet Skolen maatte ansees berettiget til at

formere en Fordring til den kgl. Kasse i dette Anlig-

gende, har samme af Rentekammeret udbedet sig al

den Oplysning herom, som var at tilveiebringe. Da

imidlertid Kammeret har svaret, at alle til denne Sag

horende Aktstykker derfra ere tilstillede undertegnede

Direction, har velbemeldte CoNegium af denne udbedet

sig en saa fuldstændig Oplysning om det heromhand-

lede Forhold, som herfra kan gives.

Directionen skal i Anledning heraf tjenstl. meddele

den kgl. Statsgjældsdirection Fblgende:

Fra de ældre Tider var det lærde Skolevæsen paa

Island paa det nbieste forenet med de tvende der-

værende Bispestole i Skalholt og Holum, idet det ved
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1843. flere Anordninger blev Biskopperne sammesteds paalagt

18. Juli. at holde hver en Skole og at sorge tilbbrligt saavel for^^^
Lærernes som for Disciplenes Underhold af de Bispe-

stolene tillagte Indtægter. Da imidlertid bemeldte Skoler,

uagtet flere hensigtsmæssige Bestemmelser angaaendo

deres Indretning bleve trufne, ikke kunde komme i

nogen ret heldig Forfatning, fornemmelig paa Grund af

Mangelen af de fornbdne Pengemidler, sogte man at

raade Bod paa denne Mangel ved i oeconomisk Hen-

seende aldeles at adskille dem fra Bispestolene og an-

vise dem deres egne, af disse uafhængige Midler. Dette

skete ved de tvende kgl. Reskripter af 29. April 1785

og 2. Oktbr. 4 801, af hvilke det forstnævnte bestemte,

at Skalholts Bispestols samtlige Jordegods og Tiender

skulde sælges og Kjobesummerne herfor inddrages i

den kgl. Kasse, hvorimod til Underholdning for Biskop-

pen og Skolen paa Skalholt, som ved allerhoistbemeldte

Reskr. forflyttedes til Reykjavik, blev normeret en aarlig

Sum af 2500 Rd. D. C, hvoraf Biskoppen tillagdes 1000

Rd. og Skolen 1500 Rd. Ved det nylig nævnte senere

allerhoi. Reskr. af 2. Oktobr. -1801 — der kan ansees

som Resultat af hvad der blev forhandlet ved en i

Aaret 1799 allern. nedsat Commission til at undersoge

Skolevæsenet paa Island og gjdre Forslag til Forbedring

af samme — blev det bestemt, at Bispestolen i Holum

skulde nedlægges, Latinskolen sammesteds forflyttes til

Reykjavik og combineres med den der værende forrige

Skalhollske Skole, samt at Lehnsjorderne til Holum,

den der værende Latinskole og ovrige Embedsjorder

skulde sælges ved offentlig Auktion, og derefter af

Holum nedlagte Bispestols Indlægter deels gives Biskop-

pen over Skalholt Stift som Biskop over hele Island et

aarligt Tillæg af 200 Rd , deels udredes Bekostning-

erne ved Underholdningen af Disciplene fra Holum ned-

lagte Latinskole ved det forenede Skoleinstitut i Reykjavik,

der tillige skulde være en Art af Hbiskole til Dannelse

af Pluraliteten af Landets Geistlighed, og som senere
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blev forflyttet til den samme ved allerhoieste Resolution 1843.

af 17. Mai 1805 tillagte Kongsgaard Bessastad. Det 18. Juli.

blev derhos overdraget det kgl. Rentekammer at be- "

* """"""

sorge Salget af det Holumske Jordegods, ligesom ogsaa

i sin Tid, naar det hele Gods var solgt, at brevvexle

med det kgl. Danske Cancellie, under hvis Bestyrelse

Stiftelsen paa den Tid harte, og med Finantscollegiet,

angaaende hvorledes, ligesom for Skalholt Skole var

skeet, kunde bestemmes en reglementeret Fond for den

nye combinerede og udvidede Skoleindretning, saaledes

at samme paa den ene Side kunde blive tilstrækkelig

til Indretningens fornodne Udgifter, og paa den anden

Side ikke blive til Tab eller Byrde for den kgl. Kasse.

Da imidlertid en saadan Fond ikke senere blev regu-

leret, vedblev man at anvise Udgifterne til Skolens

Fornodenheder paa sammes i Jordebogskassen i Island

indestaaende Midler, efter Foranstaltning forst fra Gan-

celliet, men siden Aaret 1855 fra denne Direction.

Da imidlertid den herved indtraadle interimistiske .

Tilstand, ved hvilken man var aldeles uvidende om,

hvad Skolen egentlig eiede, var til stor Hinder for dens

Fremgang, idet ingen Plan til Forbedringer kunde

udkastes, saalænge man ikke kjendte de Midler, der

vare til Disposition, i hvilken Anledning Directionen

under 14. Septbr. 1833 havde tilskrevet det kgl. Rente-

kammer, og da ogsaa dette Collegium fra sin Side on-

skede at see hævet det Forhold, hvori den islandske

Skole hidtil havde staaet til den kgl. Jordebogskasse

sammesteds, lod Samme, efter indhentede Oplysninger

fra Island, foranstalte udarbeidet en Opgjdrelse af hvad

Skolen kunde antages den 31. Juli 1834at eie, ved hvilken

OpgjGrelse man var gaaet tilbage lige indtil den I.Mai

1785, da Skolen fdrst blev organiseret særskilt fra Bi-

spestolen, idet man havde beregnet enhver ved Skolen

i det hele Tidsrum forefaldet Udgift, saavel som alle

dens Indtægter i samme Periode, herunder ind-

befattet saavel det oveunævnte saakaldte Skalholtske
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1843. Æqvivalent af 2500 Rbd. aarlig, som de efterhaanden

18. Juli. indkomne Kjobesummer for den forrige Holumske Bi-

Spestols Gods med Renter fra de respective Ihdbe-

talingstider.

Directionen undlader nu ikke tjenstl. at tilstille den

kgl. Stalsgjældsdirection det kgl. Rentekammers Skri-

velse af 26. Novbr. 4836 med tilhorende Bemærkninger,

ved hvilken bemeldte Opgjorelse blev Directionen til-

stillet, saavel som selve Opgjbrelsen med samtlige Bi-

lage, og en senere fra samme Collegium under 19. Marts

f. A. modtaget Continuationsopgjbrelse med Bilage,

hvorved den fbrstnævnte foreldbige Opgjorelse er bleven

fortsat fra 31. Juli 1834 til s. D. 1841.

Velbemeldte Collegium vil af disse Documenter be-

hageligen erfare, deels paa hvilke Principer, saavel i

det Hele som i det Enkelte, Opgjbrelsen er begrundet,

deels at Skolens Gapitalformue ifblge denne den 31.

i Juli 1834 kunde antages at udgjbre 52,135 Rbd. 63 Sk.

Sblv, men den 31. Juli 1841 ikkun den ovennævnte

Sum, hvilken senere endvidere, som i Directionens

ovennævnte Skrivelse til D. Excell. bemærket, er for-

mindsket til 40,944 Rbd. 25 Sk. Directionen tor og-

saa antage, at heri indeholdes den fuldstændigste Op-

lysning om alle de enkelte Punkter, som den kongel.

Statsgjældsdirection har bnsket besvarede, idet det

navnligen vil erfares, at Skolens Krav grunder sig paa

udtrykkelige kgl. Resolutioner, ved hvilke det har været

paa det bestemteste forudsat, at der ved den allern.

befalede Fremgangsmaade skulde om muligt tilveie-

bringes en for Skolens og det dermed forbundne hbiere

Instituts Existents tilstrækkelig Fond, saa at der aldeles

ikke kan være Tale om at afgive noget af Skolens

Fond til Colleclpengene, om end ikke dette vilde være

aldeles stridende mod den kongel. Resol. af 21. April

sidsti., der tverlimod bestemmer, at Colleclpengene

skulle benyttes til Hjælp for Skolens for dens egne

Fornødenheder nu langtfra ikke tilstrækkelige Fond.
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De hosfolgende Bilage udbedes efter Afbenyttelsen 1843.

tilbage. — Den kgl. Direction for Universitetet og de

lærde Skoler den" 48. Juli 1843.
'

'

Cancellie - Skrivelse til Biskoppen over Island, 26. juli.

ang. Flytning af en Afdods Lig fra Island til

Kjobenhavn. Khavn den 25. Juli 1843. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1843, Nr. 3339—41.

1 en hertil indkommen AnsSgning har Maria Bene-

dictsen, Enke efter islandsk Kjobmand Jens Jakob

Benedictsen, der i afvigte Aar under et Ophold i Island

der afgik ved Ddden og blev begravet paa Vestmanncie

Kirkegaard, anholdt om Tilladelse til at maalte lade

fornævnte sin Mands Lig optage af Graven og nedføre

hertil for at begraves i den Supplikantinden tilhorende

Eiendoms- Begravelse paa Helliggeistes nye Assistents-

Kirkegaard her ved Staden.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. tilkjendegive

Deres Hoiærv. til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse, at Cancelliet under D. D. har bevilget

det Ansbgte. — Det kgl. Danske Cancellie den 25. Juli

4843 ^

Directionen for Universitetet og de lærde 25. Juli.

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Island,

angaaende Betalingen af de til Skolen henlagte

Kongetiender. Khavn den 25. Juli 1843. —
Univ. Direct. Copieb. for Univ. og Skolerne 1843, Nr. 1398.

Ved behagelig Skrivelse af 3. Mai sidsti. har Stifts-

øvrigheden tilstillet Directionen den herhos tilbage-

Os. D. Canc. Skrivelser, hvorved det Samme meddeles

Kjøbenhavns Magistrat, til Bekjendtgjbrelse for Enken,

samt ligeledes General-Toldkammeret. Canc. 1. Depart.

Brevb. sst.
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1843. fblgende Udskrift af 39te Antegnelsespost lil Islands

25. Juli. Jordebogskasse- Regnskab for Aarene fra I. Aug. 1839

til .31. Juli 1841, hvorved det er sat under Qvæstion,

om Bestyrelsen af det islandske lærde Skolevæsen, til

hvilket Ofjords Syssels Kongetiende er overdraget, vil

acqviescere ved hvad der af de i denne Antegnelses-

post nævnte Jorder er erlagt i Kongetiende, uagtet det 1

Erlagte ikke svarer til hvad der, efter den for disse

Jorder i Jordebogen af 1760 anforte Dyrhed, skulde

være betalt, tillige med den ligeledes tilbagefolgende

Betænkning fra Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet,

idet Stiftsøvrigheden i denne Anledning har bemærket,

at Besvarelsen af Sporgsmaalet om, hvorvidt Konge-

tienden i Ofjords Syssel kan fordres efter Skyldsæt-

ningen af 1760, formentligen maa afhænge af Udfaldet

af en alt for flere Aar siden for det kgl. Rentekammer

indbragt Sag, angaaende hvorledes Kongetienden skal

svares af et betydeligt Antal Jorder i Nord- og Oster-

Amtets forskjellige Sysseler, hvorhos dog Stiftsøvrig-

heden har anseet det for aabenbart, at bemeldte Tiende

af efternævnte Jorder ikke bor svares efter en mindre

Dyrhed end den, hvorefter ifolge Nord- og Osteramtels

ovennævnte Skrivelse de ovrige tre Tiender svares, nemlig

:

for 2
/a af Modruvellir med Sveinshus . . 35Vs Hdr.

— Skaldstadir 12 —
— Kolaa 20 —
— Langahlid 18 —

I denne Anledning meldes tjenstl., at Directionen,

i Betragtning af Omstændighederne, Iutet vil have at

erindre imod, at Kongelienden til den islandske Skole

af de i forberaeldte Antegnelsespost anforte Jorder,

saalænge indtil den ovennævnte almindeligere Sag har

fundet Afgjftrelse, om hvis Paaskyndelse Directionen

under D. D. har tilskrevet del kgl. Rentekammer, ved-

bliver at erlægges som hidtil efterven ringere Dyrhed

end Jordebogens, dog for de 4 nysnævnte Jorders Ved-

kommende ikke af en ringere end den ved enhver

!

-
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især anførte, hvorefter de dvrige Tiender hidtil have -1843.

været erlagte. — Den kgl. Direction for Universitetet
25^julT

og de lærde Skoler den 25. Juli -1843.

Skibsfarts og Handels-Traktat mellem Dan- 1*. August,

mark og Sardinien. Paris 14. August 1843. —
Original-Aftryk paa Fransk (som Original), Dansk og Tydsk

(som Oversættelser), Texterne trykte jevnsides i tre Spalter,

10 Sider i 4'°. Ny Colleg. Tid. for 1844, S. 169-173. Schou

XXIII, 821—826. Traktaten er bragt til almindelig Kund-

skab ved Plak. for Danm. 6. Marts 1844 $ dens Udvidelse til

Hertugdømmet Monaco ved Declaration 14. Marts 1845 (Plak.

25. Oktbr. 1845). Uddrag.

Skibsfarts og Handels-Traktat imellem Hans

Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt Kongen

af Sardinien, afsluttet i Paris den 14. August 4 843.

.... Art. 8. Sardinske Handelsskibe skulle til-

stædes Adgang til Hans Majestæt Kongen af Danmarks

Colonier, derunder indbefattet Færøerne, Island og

Grønland, under de samme Betingelser, som det for

Tiden er tilladt, eller i Fremtiden vil blive tilladt

enhver anden begunstiget Nations Skibe. —
Art. 14. Nærværende Traktat skal forblive i Kraft i 40

Aar, at regne fra den Dag, da Udvexlingen af Ratifi-

cationerne har fundet Sted. Dersom ingen af de h<5ie

contraherende Parter, eet Aar forend denne Termin,

officielt har tilkjendegivet den Anden, at det er dens

Hensigt at ophæve Traktaten, skal den vedblive at

være forbindende 12 Maaneder efter hiin Termin, og

saaledes fremdeles indtil Udløbet af 12 Maaneder, efter at

en lignende Erklæring har fundet Sted, til hvilken Tid

dette end maatte skee. — Art. 42. Nærværende Trak-

tats Ratifikationer skulle udvexles i Paris inden 3

Maaneder, at regne fra Underskriftens Datum, eller

før, om skee kan.

Dets til Bekræftelse have de respective Refuld-

9
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1843. mægtigede underskrevet den i dobbelt Original, og

paatrykt samme deres Segl.

Givet i Paris den 4 4. August efter Christi Byrd

Aar Atten Hundrede og Tre og Fyrretyve.

14. August.

i6. August. Cancellie-PIakat ang. Afdragsrettens Ophævelse

mellem Danmark og Sachsen-Altenburg. Khavn

den 15. AugUSt 1843. — Publiceret 1 844 i Bardastrands,

Hunavatns, Oefjords, Thingbe og begge Mula Sysselerne. Canc.

2. Depart. Registr. XLIV, 233—234 (1843, Nr. 631.) Original-

Aftryk bos Schultz. Ny Colleg. Tid. for 1843, S. 665- 666.

Qvart: Forr. for 1843, S. 160-161. Schou XXIII, 826-827.

Gancellie -Plakat om Afdragsrettens Ophævelse

imellem Danmark og Hertugdommet Sachsen-Altenburg.

Efterat der er afsluttet en Gonvention angaaende

gjensidig Ophævelse af Afdragsretten imellem de konge-

lige Danske og de hertugelige sachsen-altenburgske

Lande, blive de i denne Convention indeholdte Be-

stemmelser herved bekjendtgjorte til Efterretning og

behbrig Iagttagelse.

1) Ved Formues Udforelse fra Kongeriget Danmark

og Hertugdommet Slesvig til de hertugelig sachsen-

altenburgske Lande, eller fra disse til Kongeriget Dan-

mark og Hertugdommet Slesvig, skal intetsomhelst Af-

drag eller nogen Udfbrselsafgift (jus detractus, census

emigrationis) erlægges, hvad enten slig Formues-Ud-

fbrelse maatte hidrøre fra Udvandring eller Arv, Legat

Medgift, Kjbb og Salg, Bytte, Gave eller anden Aarsag.

— Under denne gjensidige Ophævelse af Afdragsretten

ere dog fra ingen af Siderne indbefattede saadanne

Afgifter, som, uden Hensyn til om Gjenstanden for

samme forbliver i Landet eller ikke, paa lige Maade

skulle erlægges af Ind- og Udlændinger. — 2) Den

frie Formues-Ud førelse skal strække sig saavel til det

Afdrag og den Udfbrselsafgift, som indflyder i de

kongelige Kasser, som til det Afdrag og den Udfbrsels-

afgift, som maatte tilflyde Individer, Gommuner eller
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offentlige Stiftelser. — 3) Bestemmelserne i de fore- 4843.

eaaende §§ træde i Kraft fra 4. Juli d. A. . hvorved 7T~T^""" 15. August.
dog, hvad Arv angaaer, ikke den Tid, da Arven faldt,

men den, da den udfores, bliver at tage i Betragtning.

— 4) Den i det Foregaaende bestemte Frihed finder

ingen Anvendelse paa den personlige Frihed til at

udvandre, men der skal i denne Henseende forholdes

efter de Love, som i de respective Lande ere udkomne

eller herefter maatte udkomme angaaende den Ud-

vandrendes Person og hans personlige Forpligtelser,

navnlig til Krigstjeneste. — Det kongelige Danske Gan-

cellie den 15. August 4843.

Kongelig Resolution ang. videnskabelig Under- i. septbr.

stottelse for Jonas Hallgrimsson til hans Reise i

Island. Khavn den 1. Septbr. 1843. - I Rente-

kammerets Forestilling 29. August berettes , at saavel Etats-

raad Finn Magnussen, som Lektor i Sorø, Steenstrup, havde

anbefalet Cand. Jonas Hallgrimsson til en yderligere Under-

støttelse, for at kunne bereise den Deel af Island, som Steen-

strup ikke havde undersøgt, „ei alene fordi Undersøgelsen

saaledes vilde blive udstrakt til hele Landet, men ogsaa fordi

Paastande af fremmede Geognoster, hvis Anskuelser om Is-

land for Oieblikket ere de gjeldende i hele Europa — ikkun

ved direkte Undersøgelser kunne tilbagevises, og især da man
netop i denne Deel af Landet (Osteriandet) har antaget For-

mationer, som skulde være særegne for den."

I den Indberetning, som J. H. havde indgivet til Rente-

kammeret om Reisens Tilendebringelse, efter at han i sidst-

afvigte Efteraar var ankommen til Kjøbenhavn, havde han

yttret, at uhan nu har erhvervet saa fuldstændigt Overblik

over Island i geologisk Henseende, som hans Kundskaber i

Forhold til Videnskabens nuværende Standpunkt og de Res-

sourcer, som stode til hans Raadighed, have gjort det muligt,

hvorhos han har berettet, at flere nye zoologiske, geologiske

og mineralogiske, saavel som antiquariske Opdagelser ved

denne hans Reise ere komne for Dagen, samt at mange Tvivl

ere hævede og flere Urigtigheder, som have indsneget sig i

Literaturen, modnede til Gjendrivelse." Han havde derfor
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843. indsendt en Udskrift af den paa Reisen fbrte geologiske Dag-

bog, som senere var sendt til Steenstrup fra Rentekammeret.
Septbr.

Reise- Udgifterne vare ialt 667 Rbd. 52 Sk. eller 167 Rbd.

52 Sk. mere, end den ved kgl. Resol. 20. April 1842 tilstaaede

Understøttelse , hvilken Difference Rentekammeret indstiller til

Bevilgelse. — Rentek. Relat. & Resol. Prot. 1843. C, Nr. 318.

Vi ville allernaad. have Cand. Phil. Jonas Hall-

grimsson af Islands Jordebogskasse tilstaaet en yder-

ligere Understøttelse af 167 Rbd. 52 Sk. rede Sblv, i

Anledning af den af ham i forrige Aar i Island fore-

lagne naturvidenskabelige Reise. — Wyck paa Fflbr

den \. September 1843.

Septbr. Rentekammer-Skrivelse til det kongl. General-

Toldkammer og Commerce-Collegium, ang. Af-

gifter af tilkjobte Skibe. Khavn den 23. Septbr.

1843. — Rentek. isl. Copieb. 15, Nr. 588.

J behagelig Skrivelse af 17. Juni sidsti. har det

kongel. General-Toldkammer og Commerce-Collegium

forespurgt, om den ved Forordn, af 1. Mai 1838 § 48

for Danmark og § 143 for Herlugdbmmeme, til den

kongel. Kasse paabudne Afgift af Skibe paa over 16

Gommercelæsters Drægtighed, som afkjbbes Fremmede og

indfbrcs til Island for at sæltes under dansk Flag, berig-

tiges der i Landet, samt om saadanne Skibe dersteds

maales og forsynes med Mærket:
tt
Dansk Eiendom".

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenstl.

at melde, at den omskrevne Afgift ei paasees erlagt i

Island, hvor den nævnte Forordning ikke er gjort

gjeldende, og hvor Underbvrighederne ei heller ere

blevne i saa Henseende enten forsynede med Forbolds-

regler eller instruerede om de omspurgte Skibes Maa-

ling og Paabrænding. En saadan Foranstaltning for-

menes ogsaa, under det bestaaende Handelsforhold,

at være mindre nbdvendig, da det ved Plakat af 7.

Marts 1787 er paabudet, at ethvert til Handel paa eller
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til Fiskerie under Island bestemt Skib skal være for- 1843.

synet med Beseilingspas, der ikke af Rentekammeret 23. Septbr.

udfærdiges forend det er godtgjort, at Skibet tilhorer

Kongen af Danmarks Undersaalter, og at det har den

af Rederiet opgivne Drægtighed, hvilken skal godt-

gjcires ved et for vedkommende Ovrighed produceret

Maalebrev, hvis Modtagelse synes at maatte blandt

andet være betinget af, at det i Forordn, af 1, Mai

1838 § 48, 2, sidste Passus for Danmark Foreskrevne

er paaseet paa det Sted i Danmark eller Hertugdøm-

merne, hvor Skibet har været i Havn. — En Afvigelse

fra de om islandske Sopasses Udfærdigelse givne Be-

stemmelser har rigtignok Sted, hver Gang frem-

mede Staters Undersaatter, i Henhold til den dette

ColJegium ved Plakaterne af f. Juni 1821 og 22. Marts

4839 dertil givne Bemyndigelse, meddeles Tilladelse

til i Island at indfbre Tommer og anden Trælast m. m.,

uden at erlægge den ved Forordn. 11. Septbr. 4 816

§ 3 for Fremmede, som handle paa Island, paabudne

Afgift til den kongel. Kasse. I dette Tilfælde er det.

nemlig vel muligt, at et saadant fremmed Skib enten

forinden eller ved dets Ankomst til Island kan blive

kjobt af Landets Indvaanere, eller af de dersteds

bosatte eller sig opholdende Handlende, og at saaledes ,

Afgiften, der skulde erlægges ved Kj5bet, ikke bliver

berigtiget i Island, hvor, som foran berort, ingen Con-

trol haves hermed; men selv i et saadant Tilfælde,

der idvrigt ikke vides hidtil at være indtruffet, og i

alt Fald vil hore til de overmaade sjeldne, vilde det

dog ikkun medfare en kortvarig Udsættelse af Ind-

fors eIsa fgiftens Erlæggelse, efterdi det ikke kan forud-

sættes at være til Vedkommendes egen Fordeel, at

lade Skibet forblive i Island, og om det endog kunde

svare Regning, at benytte Skibet til indenlandsk Sam-

færdsel dersteds alene, maatte dog dette, for at repa-

reres, om kortere eller længere Tid forlade Landet,

hvortil det ikke kan vende tilbage uden at være for-

\
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1843. synet med Beseilingspas, til hvis Udfærdigelse der,

som meldt, udfordres behorigt Maalebrev, ved hvis

Udstedelse de ved oftnævnte Forordnings § 48, 2

givne Bestemmelser tor forventes overholdte. — Rente-

kammeret den 23. Septembr. 1843.

*

23. septbr. Directionen for Universitetet og de lærde Sko-

lers Skrivelse til den islandske Stiftsøvrighed, ang.

Privatdimissioner i Island. Khavn den 23. Septbr.

1843. — Univ. Direct. Copieb. for Univers, og Skolerne

1843, Nr. 1792.

1 et hertil indkommet Andragende, har Islænderen

Finn W. Thorsteinson, som med et af Stiftsprovst Helga-

son i forrige Aar udstedt Testimonium er dimitteret til Uni-

versitetet, anholdt om at maatte admilteres til Examen

Artium i indeværende Efleraar, uagtet han har Grund

til at antage, at den i allerh. Resol. af 18. August 1837

fordrede udtrykkelige Tilladelse til at dimittere ikke er

erhvervet af Stiftsprovsten med Hensyn til ham.

I denne Anledning skulde Directionen, som i Be-

tragtning af Omstændighederne for denne Gang har

tilladt, at Studiosus Thorsteinson admilteres til Examen,

tjenstl. anmode Stiftsøvrigheden om, at tilkjendegive

Stiftsprovst Helgason, at Directionen ikke i Fremtiden

vil see sig i Stand til at bevilge en saadan Undtagelse

fra de nu foreskrevne Regler, og at hans Dimittender

saaledes ikke oftere kunne admitteres til Examen Ar-

tium, forsaavidt han ikke forsyner sig med den i den

kongel. Resolution af 18. August 1837 foreskrevne

almindelige eller specielle Dimissions-Tilladelse. —
Den kongel. Direction for Universitetet og de lærde

Skoler den 23. Septbr. 1843 1
.

*) s. D. Skrivelse af samme Indhold til Decanus ved det

philosophiske Fakultet, Conferentsraad Werlauff. Copieb.

sst. Nr. 1791.
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Patent, hvorved Althinget i Island sammen- *843.

kaldes til Mode. Khavn den 27. Septbr. 1843 1
.

— Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1844

og i samme Aar i Skaptafells, Rårigårvalla, Borgarfjords, Myra

og Hnappadals, Isafjords, Hunavatns, Skagafjords, Oefjords

og Norder-Mula Sysseler. Canc. 3. Depart. Registr. 1843-45,

182» (1843, Nr. 545*.) Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk

paa et Heelark i Folio i Patent-Format, trykt i to Spalter.

I ftJrste Spalte den danske Text med Underskrifter og Sigil-
,

laturj i den anden Spalte den islandske Text uden Under-

skrifter. Ny Colleg. Tid. for 1843, S. 743. Schou XXIII,

827—828. — Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text,

see ovenfor.

Patent, hvorved det islandske Althing sammen-

kaldes.

Vi Christian den Ottende, <Scc. G. v.: At Vi aller-

naad. have besluttet at lade Althinget paa Vort Land

Island træde sammen den \. Juli 4 844.

Det er derhos Vor Villie, at dets Forhandlinger

skulle være sluttede inden en Maaned fra den Dag,

da det som ovenmeldt tager sin Begyndelse. I det

Vi hermed kundgjbre dette for samtlige Vore kjære og

troe Undersaatter i fornævnte Vort Land, befale Vi

tillige samtlige Medlemmer af bemeldte Althing, saavel

dem, der aUernaad. derlil ere udnævnte, som dem, der

ifølge Valg have at indtræde i Forsamlingen, at de til

ovenmeldte Tid indfinde sig i Vor Kjobstad Reykjavik

før at samles i det i Anordningen om Althingets Ind-

retning af 8. Marts d. A. betegnede Oiemed, og navnlig

at fornemme, hvad Vi gjennem Vor Commissarius ville

lade dem forelægge til Raadgivning.

Ligesom Vi ibvrigt ville have dem henviste til Ind-

holdet af bemeldte Anordning, saaledes gjore Vi og

Regning paa, at samtlige Medlemmer af Forsamlingen

stedse ville erindre sig de landsfaderlige Hensigter,

hvori Althinget er indstiftet, lade disse Hensigters Op-

>) forandret ved Patent 6. Marts 1844.

XII. li. 41
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4843. naaelse være sig magtpaaliggende, dertil efter bedste

27. Septbr. Evne bidrage og saaledes svare til den dem viste Tillid.

^— Til Vor Commissarius ved det saaledes berammede

Althing have Vi allernaad. fundet for godt at udnævne

Vor Stiftamtmand over Fyens Stift Kammerherre Carl

Emil Bardenfleth.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor konge!. Residentsstad Kjoben-

havn den 27. September 1843.

Opio boounarbréf, meb hverju Islands atyingis-

menn samankaliast.

Ver Ghristjån hinn Åttundi, &c. G. v.: ab Vér

allranåbugast hdfum ålyktab ab låta al{)fngib a [Voru

landi] Islandi koma saman J)ann \. Juli -1844.

j>ab er J>arhjå Vor vili, ao bllum J>ess atgjbrbum -

skuli vera lokib innan eins månabar fra {)eim degi, a

hverjum J)ab, eins og åbur er sagt, byrjast. Undir eins l

og Vér hérmeb gefum ]yetla Vorum kæru og truu

undirsåtum a fyrnefndu Voru landi til kynna, skipuni

Vér bllum meblimum nefnds atøingis, eins J>eim, sem

J>artil allranåbugast eru nefndir, sem }>eim, er eptir

kosningu eiga i samkomunni ab vera, ab {)eir å nefndri

ti'b séu til stabar i Vorum kaupstab Reykjavik, til {)ar

ab koma saman i J)eim i tilskipuninni um al^fngisins

stiptun, dagsettri 8. Martsi J)essa års, åkvebna lilgångi,

og nefnilega til ab kynna ser [)au målefni, um hver

Vér viljum låta vorn umbobsmann beibast ^eirra råba.

Eins og Vér annars viljum visa j)eim til innihalds

' nefndrar tilskipunar, svo reibum Vér Oss og uppå J>ab,

ab allir samkomunnar meblimir jafnan minnist peirva -*i

landsfbburlegu augnamiba, lil hverra atymgib er stiptab,

låti sér J^essara augnamiba framkvæmd mikils varba,

stybi J>artil eptir fremstå megni, og })annig svari til

})ess J>eim aubsynda trunabartrausts.
f

Til Vors umbobsmanns vib hib J>annig åkvebna
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alsing hefir Oss allranåougast j)6knazt ao nefna vom 1843.

stiptamtmann ylir Fj6ns stipti, kammerherra Carl Emil ^^T^
Bardenfleth.

Héreptir eiga allir hlutaoeigendur ser allraundir-

gefnast afc hegfca. — Gefi& f Vorum konunglega a&set-

ursstab Kaupmannahofn, £ann 27. Septembr. 1843.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 28. Septbr.

Island, ang. Eiendomsretten til Gaarden Bjarna-

nes, m. v. Khavn den 28. Septembr. 1843. —
Rentek. isl. Copieb. 15, Nr. 616.

Med Hr. Kherrens behagelige Skrivelse af 19. April

d. A. ere, blandt Andet, modtagne tyende, fra Biskop

Johnsen og Sysselmand Stephensen indhentede, Betænk-

ninger, betræffende det ved vor Skrivelse af 26. Marts

f. A. intenderede Salg af den halve Deel af Gaarden

Bjarnanes, saasnart dens afgiftsfri Brug af Præsten til

Kirken af samme Navn, som Vederlag for at admini-

strere Bjarnanes Ombudsjorder, ved disse Jorders Af-

hændelse ^phorer. Biskop Johnsen har i ovenberdrte

sin Betænkning, næst at bemærke, at Bjarnanes Kald

vilde lide et betydeligt Skaar i sine Indkomster —
der for den stbrste Deel skal bestaae i hvad der er-

holdes ved Brugen af hele Jorden Bjarnanes Marker —
saafremt Gaardens Halvdeel sælges, og at Præsten

derved vilde blive udsat for vilkaarlig Behandling af
,

den eventuelle Kjo'ber, yttret sig imod saadant Salg,

efterdi det, hvad han nu er kommen til Kundskab om,

ikke blot efter Wilchins aulhoriserede Maldage af 1397

er den halve, men ifblge Biskop Gisle Johnsens Mal-

dage af 1575, autoriseret ved Reskr. af 5. April 1749,

den hele Gaard Bjarnanes; der ustridigen tilhorer

Kirken; og er i saa Henseende erindret, at det ikke

alene maa erkjendes for at være en ligefrem Fblge

af sidstmeldte Reskripts udtrykkelige Ord, og en natur-

lig Fortolkning, men at det ogsaa ligger i Maldagers

41*
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1843. Væsen og Grundbelydning, som bevisende Documenter

28.Septbr. for det, der fandt Sted paa de Tider de bleve til, at

~"^^^"den sidste Maldage maa gjelde fremfor den fbrste,

samt at Gisie Johnsens Maldage maa i dette Punkt

have saa meget mere Troværdighed, som den stemmer

overeens med en saavei i Aaret 4550, eller 25 Aar

forud, af 12 Præster afsagt Dom, i hvis Folge den

hele Gaard, der blev kjendt at være forbrudt af Biskop

Jon Aresen, skulde være Beneficium for Skalholts Kirke,

som og ved et af Stiftsbefalingsmanden over Island

udstedt Mageskiftebrev af 4 556; hvorhos er tilfoiet, at

da Jorden fra umindelige Tider har været Beneficiarii

afgiftsfri Besiddelse, saa kan den ei heller for en Deel

være fravunden ham ved Hævd. Endeligen har Bi-

skoppen, forsaavidt det maatte befindes, at overveierlde

Grunde tale for, at Halvdelen af oftnævnte Jord til-

horer Hs. Majestæt, og dens Salg fremdeles skulde

attraaes, andraget paa, at Jorden enten skjænkes Kaldet,

eller at deri, i alt Fald i den nuværende Præsts Em-
* bedstid, maa forblive usolgt, efterdi denne Embeds-

mand med en talrig Familie hensidder i et ringe Kald,

hvilket ban har tillraadt med den Forudsætning, at han

maatte vederfares den samme Ret og tilflyde de samme

Fordele, som Formændene have nydt og som siden

Reformationen have været uadskillelige fra Bjarnanes

Præstekald.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenstl.

at melde, at vi ikke kunne Andet end vedblivende

ansee Hs. Majestæts Eiendomsret til denne Jordpart

for utvivlsom, efter det desangaaende tidligere Oplyste.

Biskop Johnsen har nemlig ved det med hans Skrivelse

til det danske Cancellie af 31. Decbr. 1838 fulgte

Bilag Nr. 4, om Forskjellen imellem Beneficiar og Pro-

prietair-Kirker i Island, selv antaget, at Bjarnanes Kirke,

da den efter Wilchins Maldage af 1397 ikkun eier den

halve Hjemmegaard Bjarnanes, maa fra Arilds Tid

have været henregnet blandt Proprietair-Kirkerne, hvis
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Andeel i Proprietair- Gaardene ikke oversteg men 1843.

ofte var meget mindre; og har han derhos yttret, at 28. Septbr.

han ikke tor paastaae, at Opgivendet i Gisle-Maldage

af 1575 om, at Bjarnanes ueier det hele Hjemmeland",
l

er rigtigt, eftersom de efterfblgende Biskopper stedse

have fulgt Wilchins Maldage i at tillægge Kirken ikkun

den ha 1 v e Hjemmegaard, og Skalholts Kirke den anden

Halvpart. Ligeledes har Biskop Johnsen sammesteds

formeent, at Gisle-Maldage muligen kunde være at for-

staae saaledes og forenes med den fbrste Maldage, at,

da hele Bjarnanes ved det i Aaret 1556 foretagne

Mageskifte var bleven publik Eiendom, deels tilhorende

Kirken sammesteds, deels Kirken paa Skalholt, og det

derhos ved Anordningen af 16. April 1556 var befalet

Superintendenterne, at tillægge de Sognepræster, som

ingen Præstegaarde havde, saadanne, skulde Præsten

være beneficeret med hele Gaarden af Biskoppen som

Formand for begge Kirkers, nemlig Bjarnanes og Skal-

holts forenede Eiendom, hvilket ogsaa skete i Realiteten,

idet Biskopperne forlenede Præsterne med den hele

Gaard Bjarnanes, alene med den Forskjel, at Præsterne

her skulde forvalte nogle, Bispestolen i Nærheden til-

horende Jorder, og aflægge Regnskab for disse Af-

gifter. Men efter disse historiske Data, som Biskop

Johnsen saaledes tidligere har omtalt, og som synes at

have Rimelighed for sig, maa det efter vor Formening

ogsaa ligefrem antages, at Bjarnanes Kirke oprinde-

ligen ikkun er tillagt den halve Hjemmegaard, ligesom

det derhos er en afgjort Sag, at dette Forhold, uagtet

hvad Gisle-Maldage af 1575 derom indeholder, er

blevet erkjendt af de følgende Biskopper. — Det er

endelig langt fra, at de nu paaberaabte Aktstykker,

nemlig Dommen af 1550 og Mageskiftebrevet af 1556,

heri kunde gjbre nogen Forandring; thi da det just

var ved bemeldte Mageskiftebrev, at Bjarnanes Jorder,

som ved Dommen vare forbrudte til Kongen, bleve

henlagte under Skalholt Bispestol imod Vederlag af
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1843. andre under samme Bispestol henhørende Jorder, er

28. Septbr. det aabenbart, at bemeldte Dom ikke kan have an-
*" * '

taget Jorden allerede dengang, nemlig i 1550, at have

henhort under Skalholts Bispestol, saa meget mindre,

som, hvis saadant havde været rigtigt, den da heller

ikke, som Folge af den Biskoppen i Holum, John

Aresen, overgaaede Dom, kunde have været kjendt

forbrudt til Kongen. Vi maa endnu tilfdie, at berbrte

Forhold ogsaa i den sildigere Tid er erkjendt i Docu-

menter, som haves her ved Kammeret, nemlig i en af

forrige Præst Magnus Olavsen — som 1784, altsaa

forend Secularisalionen af Skalholts Bispestols Gods,

var Præst til Bjarnanes — i Anledning af Taxationen

af det islandske Jordegods i Aaret 1804 afgiven Er-

klæring, og i et fra nuværende Beneficiarius ved Stift-

amtmand Kriegers Skrivelse af 4 3. Septbr. 1832, Rente-

kammeret tilstillet Andragende, hvorefter ham under 9.

Marts 1833 blev overdragen afgiftsfri Brug af meer-

bemeldte Gaard Bjarnanes istedetfor sædvanlig Admini-

strationssalarium.

Idet vi nu saaledes maae vedblive vor Formening

om, at Halvdelen af Jorden Bjarnanes tilhorer Hans

Majestæt Kongen, og at den ikke længer kan afbe-

nyttes afgiftsfrit af Præsten til Bjarnanes end hans Ad-

ministrationstid vedvarer, troe vi ikke at kunne an-

drage hos Hans Majestæt Kongen paa, at Allerhbist-

sammes Andeel skjænkes Kaldet, men maae ansee det

rettest, at denne afhændes ved Auktion, efterat Jord-

parterne og disses Grændser ere fastsatte ved en lov-

lig inden Retten edeligen afhjemlet Syns- og Delings-

forretning. Derimod ere vi, med særdeles Hensyn til

de Omstændigheder, der fandt Sted, da nuværende

Beneficiarius tiltraadte Bjarnanes Kald, og i Betragt-

ning af hans store Familie, villige til at yde vor Med-

virkning til, at ham tilflyde 4 pCt. Renter af den

eventuelle Kjbbesum, som erholdes for Hans Majestæt

Kongens Andeel af Bjarnanes, saalænge han betjener
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nysmeldte Embede. — fovrigt skulde vi, i Anledning 1843. .

af det af Biskop Johnsen i forberbrte Betænkning derom ^TT""^ '.

r ° 28. Septbr.
Ytlrede, ikke undlade at melde, at det Tilsagn, som i sin

Tid er givet Præsten i Bjarnanes, om at benytte det Driv-

tommer, der falder for Kirken, imod at han holder

denne vedlige, formeentligen ikke kan begrunde nogen-

somhelst Ret for Beneficiarius, til oesaa at tilkomme
' kJ

Drivrettigheden paa den Kongen tilhorende Halvpart

af oftnævnte Jord, paa hvilken det, efter de ovenfor

udhævede Forholde, ikke heller er os indlysende, at

Præsten til Bjarnanes Kirke har nogen Adgang til at

erholde 3 QviJder af hele Gaardens Besætning frem-
kJ

fadede, og til af samme at oppebære de aarlige Smb'r-

leier; men, endskjdndt saaledes den halve Deel af hele

Gaardens Besætning efter vor Formening tilhorer og

bor fblge Hans Majestæts Jordepart, saa tillade vi dog,

efter Omstændighederne, at denne sælges uden Qvilder,

og have desaarsag for vort Vedkommende Intet imod,

at den overflbdige Besætning, eller den Deel deraf,

som ikke b'dr fremfbdes paa Kirkejorden, sælges til

Fordeel for Præstekaldet.

Endeligen skulde vi, ved, ifblge Hr. Kherrens Re-

gjæring, hoslagt at lade fblge tilbage den os tilstillede Ud-

skrift af Auktionsforretningen over Jorden Hafnarnes med

dens Besætning af tvende Qvilder, tilfbie, at vi tiltræde

Deres Formening om, at ny Auktion prbves over denne

Jord, i Forbindelse med den forestaaende Auktion over

Halvdelen af Jorden Bjarnanes, samt bvrige fem under

Bjarnanes Ombud horende Jorder, under Iagttagelse

af de Regler . for Salgaf kongeligt Jordegods, som

indeholdes i formeldte vor Skrivelse af 26. Marts f. A.

— Rentekammeret den 28. Septbr. 1843.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 28. Septbr.

Island, ang. Regnskabsaarets Bestemmelse, samt
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1843. Postgangens Indretning i Overeensstemmelse der-

^^r
; med. Khavn den 28. Septbr. 1843. - Rentek. isl;

Copieb. 15, Nr. 617.

1 behagelig Skrivelse af 3. Marts sidsti., hvormed

n ere fremsendte nogle af Hr. Kammerherren modtagne

Forklaringer om Gebyrer i Overeensstemmelse med

Plak. af 28. Decbr. 1836 § 15, af hvilke Gebyrer 127

Rbd. 84 Sk. ere erlagte til Land- og Byfoged Gunlog-

sen og Sysselmand i Guldbringe og Kjose Syssel Th.

Gudmundsen, for Sbpasse, der af disse Embedsmænd

i forrige Aar ere autoriserede til at gjelde for en anden

Reise til Island, end den, hvortil Passene oprindeligen

vare udstedte af Rentekammeret, har De udbedet Dem

meddeelt Bestemmelse for, om Aaret, for hvilket saa-

danne Forklaringer skulle afgives, bor regnes enten fra

1. Januar til 31. Decbr. eller fra 6. Juni til 6. Juni,

hvilket Sidste af Revisionen under dette Collegium er

formeent at være rettest.

I Anledning heraf og med Hensyn til, at Revisionen

endvidere har foreslaaet, at sidstmeldte Beregning af

Aaret, som den mest passende, maa blive fulgt ved den

aarlige Rigtigheds Aflæggelse ogsaa for den ved den

nævnte Plakats § 4 3 paabudne Afgift a \ 4 Mk. pr. Com-

mercelæst af de Skibes Drægtighed, som expederes

directe fra Island til fremmede Steder, formene vi det

at være meget onskeligt, om samtlige Beregninger, der

skulle vedfolge Islands Jordebogskasse-Regnskab, kunne

afsluttes til en og samme Tid, hvilket ikke nu er Tilfældet,

idet navnlig Beregningerne over Sysselsforpagtnings-

Afgifter, Laugmandstolden, med andre flere, afgives

for Regnskabsaaret, hvorimod Rigtighed for de om-

handlede Pasgebyrer, Skibsafgifter å 14 Mk. pr. Com-

mercelæst, samt Arveafgiften, erholdes for Calenderaaret.

Og skjdnne vi derhos ei rettere, end at ethvert Aars

6. Juni er det i saa Henseende mest passende Tids-

punkt, efterdi Sysselmændene udnævnes til fra den
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Tid at tiltræde deres Embeder, og Land- og Byfogden 1843.

fra den 1. August, til hvilket sidste Tidspunkt Jordebogs- 28. Septbr.

kasse-Regnskabet i Island afsluttes, og hvortil saaledes " '

v"^~'

Rigtigheden for samtlige Indtægter, der aareviis ind-

flyde i den islandske Jordebogskasse, kom til at slutte

sig, dersom Beregningerne og Forklaringer over disse

affattes til den nysnævnte Termin. — Den væsentligste

Hindring, som frembyder sig herimod, maa vistnok

soges deri, at samtlige aarlige Beregninger og For-

klaringer, især fra de fra Reykjavik fjernest liggende

Sysseler, navnlig begge Mule Sysseler, Isafjords Syssel,

samt Veslmannberne, muligen da ikke vilde kunne ven-

tes, forsynede med vedkommende Amtmænds Altesta-

tioner, indhændigede Landfogden saa betimelig, at de

kunde medfdlge det vedkommende Jordebogskasse-

Regnskab. Men denne Hindring antage vi derhos

ganske at ville hæves, dersom det kunde lade sig

gjbre, istedetfor til den nu bestemte Tid for Sommertouren

for Posten, at lade Postforbindelsen fra de fjerneste

Sysseler med Reykjavik herefter tage sin Begyndelse

strax efter hvert Aars 6. Juni, i hvilket Tilfælde samt-

lige Regnskabsbilage kunde ventes at indkomme til

Landfogderiet for den paafolgende 31. Juli, da Jorde-

bogskasse-Reguskabet afsluttes.

Til den Ende skulde vi tjenstl. anmode liv. Khren

om, behageligen at ville om Foranstaaende brevvexle

med Conferentsraad Thorsteinson og Etatsraad Johns-

son, hvorhos vi, saafremt ikke andre vigtige Hensyn

maatte være til Hinder for den ovenantydede Foran-

dring i Sommerpostens Afgangstid, bemyndige Dem
til at iværksætte en saadan og i Forbindelse dermed,

deels selv for Sonder-Amtet at foranstalte det Fornodne,

deels for de to andre Amters Vedkommende at foran-

ledige Foranstaltning foiet til, at de forommeldte Bilage

til Jordebogskassens aarlige Regnskaber for Eftertiden

vorde afsluttede til ethvert Aars 6. Juni, og indhæn-
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1843. digede Landfogden inden den næstpaafolgende 3-1. Juli.—
Om Udfaldet forvente vi til sin Tid Hr. Kammerherrens

nærmere Beretning. — Bentekammeret den 28. Sep-

tembr. -1843.

28. Septbr.

29.septbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Optagelse af Lemmer

i Kaldadarnes Hospital. Khavn den 29. Septbr.

1843. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 4339.

Med Hensyn lil de stedfindende Forhandlinger an-

gaaende en forandret Anvendelse af de Hospitalerne

paa Island og navnlig Kaldadarnæs Hospital tillagte

Midler og Ressourcer, har Hr. Khre og Deres Hbiærv.

i behagelig Skrivelse af 48. Febr. sidsti. forlangt Can-

celliets Bestemmelse for, om de ledige Pladser paa

sidstnævnte Hospital fremdeles skulle efterhaanden be-

lægges paa sædvanlig Viis, naar Qvalificerede dertil

melde sig, eller om Noget med Hensyn til Hospitalets

paatænkte Beorganisation deri maatte være til Hinder.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efter-

retning herved tjenstl. melde, at der med Hensyn til

Lemmernes Optagelse i Hospitalet fremdeles og indtil

videre kan forholdes som hidtil. — Det kongl. Danske

Cancellie den 29. Septembr. 1843.

4. oktbr. Kongelig Resolution ang. Ophævelse af den

delibererende Forsamling af islandske Embeds-

mænd i Reykjavik. Khavn den 4. Oktbr. 1843.

— Canc. 3. Depart. Forestill. 1843, Nr. 149. Ny Coll. Tid.

1843, S. 775-776. see folgende Canc. Skriv. 10. Oktbr. 1843.

' * • • * ' 4 '-r » ' » • m M I • • • *

io. oktbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Ophævelsen af den delibererende For-
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samling af islandske Embedsmænd. Khavn den 1843.

10. Oktobr. 1843. — Canc". 3. Departem. Brevb. 1843, ToToktbr.

Nr. 4608.

Paa Cancelliets derom nedlagte allerunderd. Fore-

stilling bar det under 4. d. M. behaget Hans Majestæt

at resolvere som folger:

aDa de Grunde, der have motiveret den aller-

hoieste Resolution 22. August 1838, hvorved det blev

bestemt, at der af og til i Reikevig skulde afholdes

en Forsamling af flere af Islands Embedsmænd, for

at deliberere over de vigtigere Island i Almindelig-

hed vedkommende Anliggender, — ikke i samme

Grad som forhen finde Sted efter Emanationen af

For. 8. Marts d. A., betræffende Indretningen af Al-

thinget paa Island, saa ville Vi allern., at hiin For-

samling ikke for Fremtiden skal sammentræde".

Foranstaaende allerhoieste Resolution undlader man

ikke tjenstl. at communicere Hr. Stiftamtm. til behage-

lig Efterretning og videre fornoden Bekjendtgjorelse

for de Embedsmænd, som have været Medlemmer af

fornævnte Commission. — Det kgl. Danske Cancellie

den 10'. Oktobr. 1843.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, io. oktbr.

ang. Bevilling for en Geistlig;, at ægte et Fruen-

timmer/ der havde begaaet simpelt Leiermaal.

Khavn den 10. Oktbr. 1843. — Canc. i. Depart.

Brevb. 1843, Nr. 4514—15.

Med behagelig Betænkning af 14. Oktbr. f. A. har

Deres Hbiærv. tilstillet Cancelliet en Ansogning af 19.

Septbr. s. A. fra Provst i Vester- Skaptafells Syssel og

Præst til Kirkebæ Klosters Kald P. Paulsen, — hvis

forrige Ægteskab med Mathilde Teitsdatter er aldeles

ophævet ved kgl. Bevilling af 26. Septbr. f. A. — om
Tilladelse til at indgaae Ægteskab^med Gudridur Jons-
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1843. datter, uagtet hun for 6 Aar siden har gjort sig skyldig

llToktbr. 1 s™p.elt Leiermaal.

Efter at Cancelliet i Anledning heraf har brevvexlet

med Stiftamtmanden over Island, med Hensyn til at

Ansdgningen som foranfort er dateret tidligere end Be-

villingen til Supplikantens tidligere Ægteskabs Op-

hævelse, har man nedlagt allerund. Forestilling i Sagen,

og det har derpaa behaget Hans Maj*, under' 30, f. M.

allern. at resolvere saaledes:

uVi ville allernaadigst have Paul Paulsen, Præst

til Kirkebæ Klosters Kald og Provst for Vester-Skapta-

fells Syssel under Islands Sonder-Amt, forundt Bevil-

ling til at ægte Fruentimmeret Gudridur Jonsdatter,

uagtet hun har gjort sig skyldig i simpelt Leiermaal.

Men iftvrigt ville Vi, at Vort Gancellie igjennem

Biskoppen lader Supplikanten betyde det i Særdeles-

hed for ham. som en geisllig Mand, Usommelige i

den Ilsomhed, han har viist, med at soge Tilladelse

til at knytte en ny ægteskabelig Forbindelse, inden

hans foregaaende Ægteskab endnu var ophævet".

Hvilken allerhoieste Resolution man herved tjenstl.

skulde tilmelde Deres Hbiærv. til behagelig Efterretning

og Bekjendlgjorelse for Provst Paulsen, med Anmod-

ning om, at De vil udlevere ham den medfblgende Be-

villing mod Erlæggelse af det anordnede Gebyr 4 6

Rbd. 5 Mk. r. S., som De derefter behageligen vilde

indbetale i den kgl. Jordebogskasse, og hertil indsende

Landfogdens Qvittering herfor. — Det kongel. Danske

Cancellie den 10. Oktobr. 1843 1
.

io. oktbr. Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd

(i Danmark), angpaende Uniform for Politimesterne

udenfor Kjobenhavn. Khavn den 10. Oktober

1843. — Dette Circulaire er férst sendt til Island med

r
,

.i.

V) s. D, Underretning , til Cancelliets Kasserer. Canc. Brb. sst.
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Cane. Skriv. 2. Novbr. 1844, og anfores som publiceret 1845 1843.

i Snæfellsnæs og Dala Sysseler. — Canc. 3. Depart. Brevb. —

-

1843, Nr. 4512\ Original- Aftryk som „Circulaire", 2 Blade
10

'
0ktbr '

i 4to
, med Aftryk af Tegning af Guldbroderiet. Algreen-Us-

sings Reskriptsaml. 1843, S. 202—203.

Hans Majestæt Kongen har under 9. f. M. allern.

resolveret som fdlger:

Æ ville allernaadigst, at det herefter gjbres Po-

litimesterne udenfor Kjobenhavn til Pligt, al bære

følgende Uniform: trekantet Hat med Guldkrampe og

Gordon, carmoisinrod Kjole med gron Krave og Op-

slag, mbrkeblaae Beenklæder, hvid Vest og Kaarde

med civil Portdepee, samt en Overfrakke af mbrke-

blaat Klæde med gule Knapper og carmoisinrSdt

Foder uden Kant; derhos ville Vi, at KraVen paa

Kjolen forsynes med to Knaphuller, kantede med

smalt Guldbroderie, hvortil en Tegning bliver at ind-

sende til Vor Approbation",

og har Allerhbistsamme derefter under 5. dennes aller-

naadigst approberet hosstaaende Tegning til det om-

handlede Guldbroderie.

Ved at meddele Hr. (Tit.) dette, skulde man tjensll.

anmode Dem om at communicere vedkommende Politi-

mestere det Fornbdne desangaaende. — Det kgl. Danske

Cancellie den 10. Oktobr. 1843.

Cancellie-Skriyelse til Amtmanden over Nord- i9. oktbr.
• *

og Oster -Amtet i Island, angaaende Uniformer

for Politimesterne i Amtet. Rhavn den 19. Oktbr.

1843. — Canc. 3. Depart. Bi-evb. 1843, Nr. 4651.

I Anledning af Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse

af 19. August sidsti., hvori De andrager paa, at det

maatte tillades Sysselmændene i Nord- og Ost- Amtet

at anlægge og bære den, for Politimesterne i Danmark

bestemte Uniform, skulde man til behagelig Efterretning
i
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4843. herved tjenstl. melde, at Collegiet ikke finder tilstræk-

l^Oktbr
Anledning til en slig Foranstaltning, hvorimod det

fremdeles som hidtil maa overlades de af bemeldte

Embedsmænd, som (taske det, derom at indgive An-

sbgning. — Det kgl. Danske Cancellie den 19. Oktobr.

1843.

4. Novbr. Bekj endtgj firelse fra Directionen for Univer-

sitetet og de lærde Skoler, ang. særskilt Examen

i Botanik, Chemie og Zoologie ved Universitetet.

Khavn den 4. Novembr. 1843. — Original-Aftryk

hos Schultz. Ny Colleg. Tid. for 1843, S. 841—845 (med

Motiver). Qvart-Forr. for 1843, S. 208—210 $ Schou XXIII,

833—834.

Bekjendtgjorelse angaaende en særskilt Examen

i Botanik, Chemie og Zoologie, istedetfor den Prbve i

de to fbrstnævnte Videnskabsfag, der hidtil har været

forbunden med den lægevidenskabelige Examen.

Paa Directionens allerunderd. Forestilling har det
é ø

behaget Hans Majestæt Kongen under 27. Oktbr. d. A.

allernaadigst at bestemme Fblgende:

1) Istedetfor den hidtil med den lægevidenskabe-

lige Examen forbundne Prbve i Chemie og Botanik an-

ordnes en særegen Examen i Chemie, Botanik og Zoo-

logie, hvilken Examen bliver at afholde tvende Gange

aarlig, i Mai og September Maaneder, fbrste Gang i Mai

Maaned 1844; dog at Prbve i Zoologie ikke skal fordres

fbrend ved den Examen, der afholdes i September

1846. — 2) Ingen maa indstille sig til den lægeviden-

skabelige Examen, med mindre han i det mindste et

Aar forinden har underkastet sig den saaledes anord-

nede Examen, og saafremt Nogen mere end eengang

indstiller sig til denne Examen, maa han ikke før end

et Aar efter, at han sidste Gang har underkastet sig

samme, stedes til den lægevidenskabelige Examen.

Dog skal denne Forskrift om en Mellemtid af et Aar

I
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imellem begge Examina forst indtræde for dem, som 1843.

underkaste sig den lægevidenskabelige Examen i 4 846, TTt^T"'°
.

4. Novbr.
hvorimod det med Hensyn til dem, som tidligere tage

Lægeexamen, er tilstrækkeligt, at de forinden have

underkastet sig den nu anordnede Examen. — 3) Ved

den her anordnede Examen examineres alene mundtlig

af Universitetets Professorer i vedkommende Viden-

skabsfag, i Overværelse af to Censorer, som, efter For-

slag fra disse Professorer i Forening med det læge-

videnskabelige Fakultet, udnævnes af Directionen for

Universitetet og de lærde Skoler, saaledes, at den ene

vælges blandt bemeldte Fakultets Medlemmer, den anden

udenfor samme. — 4) Efter nærmere Forslag fra det

lægevidenskabelige Fakultet i Forening med Profes-

sorerne i de Videnskabsfag, hvori der ved bemeldte

Examen skal examineres, har Directionen at bestemme,

i hvilket Omfang Proven i de forskjellige til Examen

henhbrende Fag skal anstilles. — 5) Ved denne Examen

anvendes de samme Charakterer som ved den læge-

videnskabelige Examen, efter de nærmere Regler med

Hensyn til Specialcharaktererne, som af Directionen,

efter Overlæg med det lægevidenskabelige Fakultet og

Professorerne i de vedkommende Videnskabsfag, blive

bestemte. — 6) Af Enhver, som vil indstille sig til denne

Examen, bliver at erlægge et Gebyr af 3 Rbd., hvoraf

5
/e Dele tilfalde Examinatorerne og Ve Deel Pedellerne

til lige Deling.

Hvilket herved, efter allerhoieste Befaling, bekjendt-

gjbres til alle Vedkommendes Efterretning. — Den kgl.

Direction for Universitetet og de lærde Skoler den 4.

Novembr. 4843.

Rentekammer - Skrivelse til Directionen for 4. Novbr.

Statsgjælden og den synkende Fond, ang. Regn-

skabs - Opgjfirelsen for den islandske Collect.
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i 843. Khavn den 4. Novembr. 1843. — Rentek. hh
4. Novbr. Copieb. 15, Nr. 671.

Igjennem Directionen for Universitetet og de lærde

Skoler er, som den kgl. Direction for Statsgjælden og

den synkende Fond bekjendt, erhvervet en allerhbieste

Resolution af 21. April d. A., ifolge hvilken 42000 Rbd.

skulle udredes af de saakaldte islandske Collectpenge
i

til Opforeisen af en ny Bygning i Reykevig for den is-

landske lærde Skole, og desuden flere, endnu ikke be-

regnelige Summer, der ligeledes blive at anvende til

Fordeel for det islandske lærde Skolevæsen. Efter at

Rentekammeret havde fra Universitets-Directionen mod-

taget Communication af allerhbistbemeldte Resolution,

var man i Tvivl, hvorvidt der for Tiden fra dette Col-

legii Side burde foretages videre ved Collectpenge-

Sagen, som i længere Tid har været Gjensland for

Brevvexling imellem den kgl. Slatsgjældsdirection og

Kammeret, og hvorom Directionens seneste Yttringer

ere meddelte ved behagelig Skrivelse af 27. Decbr.

f. A. Hvad enten nemlig den efter velbemeldte Direc-

tions Foranstaltning eller den her ved Kammeret for-

fattede Opgjbrelse af Collectpengene bliver at tage til

Fblge, kunde der synes at være Anledning til at oppe-

bie Udfaldet af Forhandlingerne mellem Statsgjælds-

directionen, Finantsdeputationen og Universitelsdirec-

tionen, angaaende hvorledes meerbemeldte allerhbieste

Resolution vilde være at effectuere, og hvorfra de Ud-

gifter, som endnu paahvile Collectpengene, skulde af-

holdes, eftersom, i Tilfælde den fbrstnævnte Opgjbrelse

skal fblges, Colleclpengenes Capital med samtlige til-

bagestaaende Renter ei engang vilde være tilstrækkelig

til at dække den Colleclpengene paahvilende Gjæld til

Finantskassen, og i sidste Tilfælde, om der endog maa-

skee blev en Deel af Capitalen tilovers, efter at Gjælden

til Finantskassen og hine Summer til det lærde Skole-

væsen vare udredede, Renten af denne Restcapital dog

i
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viide være aldeles utilstrækkelig til at afholde berørte 1843.

Udgifter. 4. Novbr.

Efter Deres hoigrevel. Excell. Hr. Geheime- Stats-

og Finansminister Greve Moltkes Meddelelse til Kam-

meret i Skrivelse af 24. Mai sidsti., betræffende den

med Universitetsdirectionen forelobig indledede Brev-

vexling i Anledning af den kgl. Resol. af 21. April d. A.,

vil der imidlertid muligen kunne blive Spbrgsmaal om
at bevirke en Forandring af nysnævnte Resolution, der,

som af Deres hbigr. Excell. bemærket, er erhvervet af

Universitets-Directionen, uden at nærmere Underretning

havdes om Collectpengenes Status, og uden at ved-

kommende Collegium desangaaende forud var hort.

Da det derhos er af Interesse, at see Sagen om nys-

nævnte Status bragt til Endelighed, og det i alt Fald

maa være Rentekammerets Pligt at udtale, hvad der

efter dets Formening kan siges til Fordeel for Sagens

Afgjorelse paa den Maade, som herfra er foreslaaet,

have vi ikke villet tilbageholde nedenstaaende yder-

ligere Bemærkninger i Anledning af den kongel. Stats-

gjælds-Directions forberorte Skrivelse af 27. Decbr. f. A.

Efter at i meerbemeldte Skrivelse ere berbrte de

i de nævnte tvende Opgjbrelser fra hinanden afvigende

Poster, har den kgl. Statsgjælds-Direction yttret, at den

ikke skjbnner rettere, end at der i alle Henseender er

gaaet frem med den yderste Lempe imod Collectpen-

gene, som staae i den kgl. Kasse, og at der følgelig

for Directionen aldeles ingen Anledning er til at gaae

længere end efter den Rentekammeret under 21. April

1840 tilsendte Gontocourant, hvorefter Gollecten haren

Gapitalfordring 13,378 Rbd. 51 Sk., samt et Rentekrav,

beregnet til 31, Decbr. 1839, af 12,300 Rbd. 11 Sk.,

hvorimod, efter Kammerets Opgjbrelse, Gollectens Ca-

pital udgjbr 28,049 Rbd. 88 Sk., og Renter til 1 1. Decbr.

1841 til Belbb 27,563 Rbd. 85 Sk. — Den ommeldte

Difference imellem de tvende Opgjbrelser hidrbrervæsent-

XII. B. 42
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843. ligst derfra, at nogle i Aarene 4 786, 1788 og 1789

Novbr. af den kongelige Kasse udbetalte Summer, tilsammen
' af Belob 12,239 Rd. 34 Sk., om hvilke der kunde

være Tvivl, hvorvidt de burde erstattes af Collecten,

vel vare blevne medtagne under dennes Debet, møn

saaledes, at de betragtedes som Regningskrav, der ved

endelig Afregning vilde blive at godtgjore Statskassen

med Rigsbankpenge efter Indlbsningsforholdet 1 Rbd.

Seddel for 6 Rd. Dansk Gourant, hvilken Anskuelse

velbemeldte Direction har fundet uovereensstemmende

med Forholdet imellem Statskassen og Gollectpengene,

ligesom den har formeent saa meget mindre at kunne

anerkjende Rigtigheden af den brugte Fremgangsmaade,

som der i en Retstrætte imellem Directionen og den

grevelige Ahlefeldt - Laurvigske Gjældsafgjorelseskasse

om, hvorledes nogle Summer, der i Krigsaarene for-

melig ere anviste til Afdrag paa den i den kgl. Kasse

staaende grevelige Ahlefeldt - Laurvigske Fideicommis-

Gapital, skulde behandles enten, efter Directionens Me-

ning, som en præsteret Afbetaling paa den kgl. Kasses

Gjæld, eller, som Administrationen paastod, som et For-

skud fra den kgl. Kasses Side, der vilde blive at er-

statte efter Indlosnings - Forholdet, — ved Hoiesterets

Dom er givet Directionens Mening Medhold.

Hvad nu angaaer den omhandlede Retstrætte, da

maa det formentlig ansees meget tvivlsomt, om det

samme Udfald kunde ventes for Collectpengenes Ved-

kommende, ifald Sag desangaaende kom til Domstole-

nes Paakjendelse, thi her mangler ei alene den formelige

Anviisning paa Collectpengenes Capital, men det er,

som ovenberort, endog hidtil uafgjort, om Collectpen-

gene bor belastes med bemeldte 12,239 Rbd. 34 Sk.,

i hvilken sidstnævnte Henseende vi idvrigt aldeles maae

henholde os til det i vor Skrivelse af 21. Mai f. A.

derom Fremfbrte, der, saavidt skjbnnes, ei i den kgl.

Statsgjælds-Directions ovennævnte Skrivelse af 27. De-

cember f. A. er berbrt, og altsaa ikke der afbeviist.
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Der synes ei heller under nogen Omstændigheder at 1843.

kunne argumenteres fra Domstolenes Skjon i den nævnte 4. Novbr.

Sag, da den formentligen har staaet isoleret for sig, me-
*

dens det omtvistede Punkt Gollectpengene vedkommende
i

maatte^ naav Sagen skulde behandles ved Domstolene,

tages under Bedbmmelse i Forbindelse med Sagens

Svrige Omstændigheder, som berore Colleclpengenes

Krav til Statskassen. Da vi nu desuden formene, at

Maaden, hvorpaa de i Anledning af Jordbranden skete

Foranstaltninger skete, og i Særdeleshed Colleclpenge-

nes Historie, bor have betydelig Indflydelse paa Af-

gjorelsen af det Ovennævnte, ligesom og af flere Punkter,

og samme forekomme os at tilraade Varsomhed med
at belaste Gollectpengene med mere, end dertil uom-

tvistelig bor henfbres, finde vi det passende, i For-

bindelse med hvad allerede tidligere desangaaende er

bemærket, her i Korthed at tilfoie, hvad de tilstede-

kommende Data endvidere herom oplyse, og derhos

meddele nogle nærmere Yttringer i saa Henseende.

Saasnart Efterretning om den i 1783 i Island op-

staaede Jordbrand indlbb til Rentekammeret, foran-

staltede dette Collegium, at fra Handelen paa Sonder-

landet blev frit udleveret Levnetsmidler til de Trængende,

for at afhjælpe den oieblikkelige Nbd, hvilken Foran-

staltning blev bifaldet ved allerhbieste Resolution af

23. Oktbr. 1783, og ved denne bestemtes derhos ud-

Irykkeligen, at Værdien af de Varer, som saaledes ud-

leveredes, skulde udredes af den kgl. Kasse. Man sbgte

desuden paa andre Maader forelbbigen at komme de

Skadelidte til Hjælp, og flere Summer bleve i den An-

ledning anviste af Statskassen, saa at det Hele, der

saaledes er udgivet, og som findes optaget som Forskud

i den ommeldte, her affattede Opgjbrelse, belbber

22,772 Rd. 62 Sk. D. Cour. — Men, om endog hele

denne Sum kunde antages at være skjenket af Stats-

kassen i Anledning af Jordbranden — hvilket dog ikke

er Tilfældet, navnligen i Henseende til endeel af de

42*

S
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1843. derunder indbefattede Summer 6721 Rd. 10 Sk. og

4. Novbr. 7500 Rd. — vilde en saadan Gave fra det Offentliges

~**"^*^Side ikke kunne kaldes overdreven stor, ved en Be-

givenhed af saa særdeles ødelæggende Virkninger for

en stor Deel af Island, og hvbrtil dette Land synes for-

trinligen at maatte have Adgang paa en Tid, da Han-

delen endnu var Statsmonopol, og dertil under sær-

deles trykkende Omstændigheder for Island, navnligen

derved, at Landets Frembringelser maatte leveres til

den kgl. Handel til vilkaarlig fastsatte Priser, der langt-

fra svarede til Produkternes virkelige Værdie i Handel

og Vandel, og hvoraf da igjen maatte folge, at Islæn-

dernes Formuestilstand i Almindelighed dengang var

saa ringe, at den indtrufne Ulykke, uden nogenlunde

klækkelig Hjælp fra det Offentlige, strax vilde have

medfort de Paagjeldendes totale Undergang.

Endeligen bleve, ved allerhdieste Resolutioner af

10. Decbr. 1783 og 9. Febr. 1785, anordnede Collecter

til de Skadelidtes Understottelse, og de derved ind-

samlede Summer udgjorde ialt 41,535 Rd. 75 Va Sk.

D. C, som ifolge kgl. Resol. af 29. Marts og 18. Oktbr.

1786 indsattes i Statskassen til Forrentning, indtil Ud-

delingen af samme kunde foretages. En almindelig Ud-

deling skete imidlertid ikke: saaledes som Sagens Akter

udvise, bleve ikkun enkelte mindre betydelige Summer

i de nærmest efter Jordbranden folgende Aar anvendte

til Bedste for de Skadelidte, og en stor Deel af nys-

nævnte Summer bleve desuden afholdte af Renterne

af Collectpengene; ikke mange Aar efter Jordbranden

tilstodes derimod Tid efter anden af Collectpengene og

deres Renter Laan og Præmier til islandske Kjbbmænd,

som Opmuntring til Landets Providering, Forskud til

Indkjob af Uldgarn paa Island, Understottelse til de

Beboere, som havde lidt Skade ved Storm i Aaret

1799; endvidere anvendtes store Summer til den is-

landske Kystopmaaling, til Expeditionen af Brigskibet

Justitia under Krigen, og endeligen have Collectpengenes

»
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Renter nu i en Række af Aar været bestemte til at pen- 1843.

sionere de fra Kystopmaalingen efter dens Ophor afgaaede 4. Novbr.

Arbeidere, og at dække Udgifterne ved Udarbejdelsen

af et Kort over Island. Det sees saaledes, at ikkun en

ubetydelig Deel af Gollectpengen e og deres

Renter er anvendt til detoprinde4igeOiemed;
men af hvilken Grund man i sin Tid har undladt at distri-

buere de modtagne Gaver, lader sig nu saa meget mindre

fuldstændig forklare, som det dog er aabenbart, at over-

ordentligen mange og store ved Jordbranden lidte Tab

ere forblevne uerstattede. Det tor vel imidlertid an-

tages, at det var i Erkjendelse af hvad saaledes var

undladt, at man i Aaret -1800 tog den Bestemmelse, at

ikkun Renten maatte bruges, men at den Deel af Capi-

talen, som endnu paa den Tid antoges at være tilstede,

skulde conserveres, og at man dengang har haft for

Oie, at Gapitalen muligen i Tiden kunde gives en An-

vendelse, der nogenledes maatte retfærdiggjore, at den

tidligere var tilbageholdt. Vanskelighed ved at tage

Beslutning herom har rimeligviis været Grunden til, at

Sagen hidtil er forbleven in statu quo, hvilken Vanske-

lighed fornemmelig hidrbrer derfra, at Talen er om

Disposition over en Capital, der ved privat Godgjoren-

hed er skjænket til en bestemt, nu ikke længere iværk-

sættelig Anvendelse. Vi have ved det Foranstaaende

villet henlede den kgl. Statsgjælds-Directions Opmærk-

somhed paa de historiske Data, der efter vor Formening

tale for, at Collectpengene ikke kunne ansees favori-

serede ved den her affattede Opgjorelse; hertil, kom-

mer endnu, at tvende væsentlige Posteringer i Kammerets

Opgjorelse muligen kunde synes at være mere i Dis- s

faveur af Collectpengene, end billigt. Saaledes bleve

tfi de i Aaret 1799 til Kjbbmand Hblter og Siinchen-

berg udbetalte Laan, tilsammen U000 Rd., tildeels

anvendte de dengang opsparede Renter, hvilke forsaa-

vidt herved forvandledes til Capital, og overfbrtes paa

Capital -Conto, men ved Laanets Tilbagebetaling blev
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1843. denne Deel igjen fort tilbage til Rente-Conloen, og for-

4. Novbr. brugt tilligemed de ldbende Renter, da det dog vel

maatte have kunnet forsvares at lade det engang til

Capital overgaaede Rentebelbb vedblive som saadan.

Det andet Punkt angaaer den betydelige Sum af 10,017

Rd. 83 Sk., der den 31. Decbr. 1847 er afskreven

som Tab for Collectpengenes Capital i Anledning af

Expeditionen med Rrigskibet Justitia, uagtet det dog

kan være meget tvivlsomt, om man var berettiget til

saadan Afskrivning, efter at det var antaget, at Collect-

pengenes Capital skulde conserveres. Endeligen maae

vi bemærke, at den storre Capital og Rentebeholdning,

som haves for Collecten, efter Rentekammerets fremfor

efter Statsgjælds-Directionens Opgivende, ikke er nogen

uventet Forogelse af Gjælden til Collecten, eftersom

denne paa Grund af de flere for samme udbetalte,

men velbemeldte Direction tidligere ubekjendte Sum-

mer, maa være opført i Directionens Roger med et

endog langt storre Belob end det er efter Rentekam-

merets Opgjbrelse. Angaaende de bvrige Differencer

imellem de ovennævnte tvende Opgjorelser maae vi

ligeledes henholde os til vor Skrivelse af 21. Mai f. A.

— Ikkun troe vi, med Hensyn til den kgl. Statsgjælds-

Directions Yltring i Skrivelse af 27. Decbr. s. A., at Over-

forselerne i Capitalrubrikkerne i Kammerets Opgjbrelse

af Rentebelobene 1922 Rd. 45 J/2Sk. og 28,444 Rd. 4 Sk.

resp. den 31. Decbr. 1786 og den 31 . Decbr. 1799, have

haft til Folge, at den kgl. Kasse kommer til at betale

Rentes Renter — at burde bemærke, at denne Yttring

aabenbart maa hidrbre fra en Misforstaaelse, da Op-

gørelsen viser, at den rentebærende Capital i de nævnte

Aar netop er formindsket med et saa stort Belbb, som

de beregnede Renter ikke have været tilstrækkelige til

at dække. Og i Henseende til hvad velbemeldle Di-

rection har yttret om, at de i 1817 for Collectens Reg-

ning i Finantskassen indleverede 692 Rd. D. C. ikke

ere blevne indbetalte til Statsgjældskassen, og at der
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i saa Henseende ikke kan paaligge denne enten Capi- , 1843.

tal- eller RentegodtajGrelse, kunne vi ligeledes henvise^^TrT^r'
' 4. Novbr.

til selve Opgjorelsen, thi deri er bemeldte Sum opfort

og beregnet som en særskilt Debetspost for Finants-

kassen og ikke for Statsgjældskassen.

Skjondt der maaskee om Rigtigheden af enkelte,

dog mindre væsentlige Punkter i Kammerets Opgjorelse

af Collectpengene kunde fremkomme Meningsforskjel,

maae vi dog, i Henhold til hvad vi her foran og

tidligere desangaaende have anført, fremdeles holde

for, at Gollectens Tilgodehavende af Capital og Renter

i det Hele ikke bor ansættes lavere end i Opgjorelsen

er skeet, og vi ere derfor ogsaa sindede i den aller-

underd. Forestilling, som herom bliver at nedlægge, at

stolte' Indstillingen derpaa. Det er imidlertid en Selv-

folge, at den kongl. Statsgjælds-Directions os meddelte

afvigende Mening i flere Punkter ogsaa ville blive frem-

satte i Forestillingen, forsaavidt den ikke, efter hvad

nu her nærmere er forklaret, maatte frafaldes; og herom

udbede vi os tjenstl. velbemeldte Directions Yttring be-

hageligen meddeelt.
,

Sagens samtlige Akter følge hoslagte, men forventes

med Svaret tilbage. — Rentekammeret den 4. Novembr.

-1843.

Kongelig Resolution ang. Forelæggelse for 10. Novbr.

Althinget af de almindelige Forordninger, som

paatænkes udvidede til Island. Khavn den 10.

Novembr. 1843. — Canc 3. Departem. Forestill. 1843,

Nr. 170. Algreen - Ussings Reskriptsaml. for 1843, S. 230—

231 • jevnf. Ny Coll. Tid. 1847, S. 157. — see Canc. Skriv. »

li Decbr. 1843.

Plakat ang. Sagforeres Salair i visse Tilfælde. 10. Novbr.

Khavn den 10. Novembr. 1843. — Denne Plakat

er ikke udgiven paa Islandsk, overeensstemmende med For.
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1843. 21. Decembr. 1831, men er her optagen paa Grund af dens

10. Novbr. Sammenhæng med Lovgivningen om Hbiesteret. Den anfores

som publiceret 1844 i Reykjavik og Bardastrands Syssel, og

1845 i Borgarfjords, Hunavatns, Oefjords, Thingb'e og begge

Mula Sysselerne. — Canc. 3. Depart. Registr. 1843—45, fol.

226 (1843, Nr. 651 b
). Original-Aftryk hos Schultz. Ny Coll.

Tid. for 1843, S. 865—875 (med Motiver). Qvart-Forr. for

1843, S. 210- 211 5 Schou XXIII, 834—835.

Plakat, indeholdende nærmere Bestemmelse af

Forordningen af 3. Juni 1796 § 42.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi, efter

at have modtaget de af begge Forsamlingerne af Vore

troe danske Provindsialstænder allerund. afgivne Be-

tænkninger over et dem forelagt Udkast til en Plakat,

indeholdende forandrede Bestemmelser angaaende det

de befalede Sagfbrere i beneficerede og visse offentlige

Sager tilkommende Salair, allern. have fundet for godt

at byde og befale som folger:

1) Forordningen af 3. Juni 1796 § 42 skal her-

efter være saaledes forandret, at det ikke i de Sager,

hvori der er tilstaaet Nogen fri Proces, skal paalægges

Modparten at betale Salair til den Forstes befalede

Sagfører, med mindre Sagen findes at være af den

Beskaffenhed, at denne efter Retfærdighedens Grund-

sætninger bor dommes til at erstatte Processens Om-

kostninger. — 2) Saavel Hoiesteretsadvokaterne som

Prokuratorerne ved Lands -Over- samt Hof- og Stads-

retten i Kjobenhavn, samt ved Lands -Overretten i Vi-

borg, skulle nyde Salair i alle de Tilfælde, hvori et

saadant efter Forordn, af 3. Juni 1796 § 42 vilde til-

komme dem, hvilket bliver at udrede af det Fond,

hvoraf de ovrige Omkostninger i beneficerede Sager ^ v

betales, naar det som Folge af nærværende Anordnings

§ 1 ikke paalægges Modparten, eller det ikke hos denne

er at erholde. Hvad de ovrige Retter angaaer, for-

bliver det ved Forordn, af 24. Oktbr. 1806. — 3) Den

samme Regel, hvorefter det, i Overeerisstemmelse med
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§ 1, i beneficerede Sager skal afgjores, om der kan^J^^
tillægges en beneficeret Parts Sagforer Salair hos Mod-

lo Novbr>

parten, skal ogsaa være anvendelig, naar Kammeradvo-

katen eller nogen Anden, efter vedkommende Collegii

Foranstaltning, for det Offentlige udforer en Sag, der

ikke behandles som criminel, ligesom heller ikke Mod-

parten i en Sag af fornævnte Slags vil blive dbmt til

at betale Procesomkostninger, undtagen forsaavidt dette

hjemles i de almindelige Grundsætninger angaaende

Omkostningers Tilkjendelse. Dog maa det herved iagt-

tages, at hvor en slig Sag har en Lovovertrædelse til

Gjenstand, vil Sporgsmaalet om de Sigtedes Forpligtelse

til at udrede saavel Processens Omkostninger som Sa-

lair til Kammeradvokaten eller andre vedkommende

offentlige Sagforere, være at afgjSre efter de forandre

Sager, hvorunder Lovovertrædelse paatales, gjeldende

Grundsætninger.

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at

rette. - Givet i Vor kongl. Residentsstad Kjobenhavn

den \0. Novembr. Hl 843.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Sonder- u. Novbr,

Amtet i Island, Stiftamtmand Hoppe, ang. For-

holdet med Hensyn til Valg af Althingsmand for

Vestmannoerne. Khavn den 14. Novbr. 1843.—
Canc. 3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 5008.

Ved at tilstille Cancelliet en Skrivelse fra Syssel-

mand Abel paa Vestmannde med Bilag, hvoraf frem-

gaaer, at ligesom ingen af Jorderne der paa Oen er i

privat Mands Eie, saaledes er heller ingen Jord samme-

steds saa stor, at dens Besiddelse ved Livsfæste kan

begrunde Valgret i Overensstemmelse med Forordn.

8. Marts 1843, har Hr. Khre i behagelig Skrivelse af

26. Septbr. sidsti. tillige indberettet, at der ei heller

er nogen Sandsynlighed for, at nogen af Eierne af de

derværende tvende Handels - Etablissementer paa den
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1843. Tid, Valgene skulle foregaae, vil kunne udove Valgret,

14^ovb7 ^vor^or ^ e ^ar udbedt Dem meddeelt Collegiets nær-

mere Bestemmelse i denne Henseende.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, at

det efter det saaledes Oplyste er en Selvfolge, at intet

Valg af Althingsmand til Althinget for denne Gang vil

blive at foretage paa Vestmannbe. — Det kgl. Danske

Cancellie den 44. Novembr. 4 843.

i * ^ •
i

H. Novbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Sonder-

Amtet, Stiftamtmand Hoppe, ang. Præsternes Deel-

tagelse i Valgene til Althinget. Kbavn den 14.

Novembr. 1843. — Anført som publiceret i Borgarfjords

Syssel under Datum 30. Decbr. 1843. Canc. 3. Dep. Brevb.

1843, Nr. 5009.

I Anledning af den med Hr. Khrens behagelige

Skrivelse af 1. i f. M. derom hertil indsendte Fore-

spørgsel fra Valgbestyrelsen for Borgarfjords Valgdistrikt,

skulde man til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse tjenstl. melde, at Præsterne, i deres Egen-

skab af Beneficiarier, ifolge For. 8. Marts -1843 hverken

kunne vælge eller vælges til Althingsmænd. — Det kgl.

Danske Cancellie den 14. Novembr. 1843.

i. Decbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands

Sonder-Amt, Stiftamtmand Hoppe, ang. Apothek-

ernes Visitation ved de nærmeste Distriktslæger.

Khavn den 1. Decembr. 1843. — Canc. 3. Dep.

Brevb. 1843, Nr. 5278-5280. -

I Anledning af Hr. Khrens Skrivelse af 26. August

sidsti. og efter foregaaende Gorrespondence med det

kgl. Sundheds-Collegium, bifaldes det herved, at Land-

physikus Justitsraad Thorstensen, uanseet Bestemmelsen

i Instrux af 25. Febr. 1824 § 15, maa, saa ofte ingen
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anden Læge haves, der under hans Fraværelse kan be- 1843.

siSrge hans Praxis, fritages for at visitere de tvende
N
"][

,'P^^
udenfor Reikjavig værende Apotheker, og at denne Vi-

sitation maa foretages af vedkommende Distriktslæger

i Forening med Ovrigheden.

Hvilket til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse tjenstl. meldes, med Tilfoiende, at man under

Dags Dato har tilskrevet Amtmanden over Vest-Amtet og

Nord- og Ost-Amtet det i denne Henseende Fornbdne.

— Det kgl. Danske Cancellie den 1. Decembr. 1843 ^

Cancellie - Skrivelse til den konge). Commis- i. Decbr.

sarius ved Althinget, Kherre og Stiftamtmand

Bardenfleth, ang. Anordningers fremtidige Udvi-

delse til Island. Khavn den 1. Decbr. 1843. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 5250-5256.

Efter at Cancelliet havde i en desangaaende ned-

lagt allerunderd. Forestilling indstillet til Hans Majestæt

Kongen, om og hvorvidt de for Danmark i Aarene 4839

og 4840 emanerede Anordninger maatte være at ud-

vide til Island, har Allerhbistsamme under 40. f. M.

allern. resolveret som fo'Iger:

uVi ville, at Vor Commissarius ved det islandske

Althing, hver Gang samme er forsamlet, efter fore-
'

gaaende Conference med vedkommende Collegier,

forelægger Thinget de iblandt de senest udkomne

almindelige Anordninger for Danmark, angaaende

hvis Udvidelse til Island intet særligt Lovudkast er

befalet forelagt, men som det muligt kunde være

hensigtsmæssigt at gjore gjeldende paa Island, med

Opfordring til Forsamlingen at afgive sin Betænkning,

!

) "Ved Canc. Skriv. s. D. til Amtmændene i Vester-Amtet og

i Nord- og Oster-Amtet tilmeldes dem dette
it

til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse for vedkommende

Distriktslæge og Sysselmand". Canc. 3. Dep. Brevb. sst.
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1843. saavel angaaende Udvidelsen, som angaaende de

r^ecbr Modificationer, der ved saadan Udvidelse maatte findes

hensigtsmæssige".

Ved at meddele Hr. Kherren denne allerhoieste

Resolution til behagelig Efterretning, skulde man tjenstl.

tilstille Dem en Gjenpart af Cancelliets fornævnte Fore-

stilling, til Afbenyttelse under Althingets Forhandlinger.

— Det kgl. Danske Cancellie den 1. Decembr. 1843*.

i. Decbr. CancelHe-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, angaaende Bogtrykkeriets

Forlagsskrifter. Khavn den 1. Decbr. 1843. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1843, Nr. 5281.

I behagelig Skrivelse af 13. Oktobr. sidsti. have

Hr. Khre og Deres Høiærv., i Anledning af en mellem

Dem og Forpagteren af det islandske Stiftsbogtrykkerie,

Sekretair Stephensen, derom opstaaet Menings-Ulighed,

forlangt Collegiets Formening angaaende Fortolkningen

af den 6. § i Forpagtnings- Conditionerne, i hvis Følge

Forpagteren er pligtig til, forsaavidt Stiftsøvrigheden

Ønsker det, ved Contraktens Udlob at overlade denne

for 50 % af Udsalgsprisen sit usolgte Forraad af Bog-

trykkeriets Forlagsskrifter 3
,

idet De derhos have be-

mærket, at Forpagteren forstaaer denne Bestemmelse

saaledes, at Stiftsøvrigheden er nødsaget til enten at

overtage hele Forraadet af usolgte Boger, eller at lade

') Resolutionen er ved Cancellie -Skrivelser af samme Dato

meddeelt til Rentekammeret, Toldkammeret, Finants-De-

putationen, Admiralitetet, Directionen for Universitetet og

Skolerne, samt Directionen for Statsgjælden og den syn-

kende Fond. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.

2
) Den 6. § i Forpagtnings-Conditionerne lod ordret saaledes

:

4 ,
Forsaavidt Stiftsøvrigheden maatte onske det, da er For-

pagteren pligtig til, ved Contraktens Udløb at overlade

Stiftsøvrigheden for 50 Procent af Udsalgsprisen sit usolgte

Forraad af Bogtrykkeriets Forlagsskrifter"; see ovenfor

5. 591 Anm.
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ham beholde hele Forraadet, medens De antage, at det 1843.

maa være Stiftsøvrigheden overladt, at forlange ^"^^^bT
leveret en saa stor eller saa liden Deel af bemeldte

Boger, som den onsker.

Hr. Kherre og Deres Hoiærv. har derhos udbedt

Dem Cancelliets Resolution for, om Sekretair Stephensen

i paako'mmende Tilfælde og om fornodent gjGres skal

saggives til at udlevere blot en saadan Deel af bemeldte

Skrifter, som Stiftsøvrigheden maatte attraae.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Efter-

retning herved tjenstl. melde, at Cancelliet maa finde

det saa tvivlsomt, om de citerede Udtryk i Conditionerne

hjemle Stiftsøvrigheden videre Ret, end Valget imellem
1

at overtage enten alle eller ingen af de omhandlede

Foiiagsskrifter, at man ei engang anseer det tilraadeligt

at gjbre Sagen til Gjenstand for retlig Afgjbrelse, hvor-

imod det vil være rettest i paakommende Tilfælde at sbge

derom at træffe en mindelig Forening med Forpagteren.

— Det kgl. Danske Cancellie den LDecembr. 1843.

Directionen for Universitetet og de lærde 9. Decbr.

Skolers Circulaire til Bestyrerne af alle lærde

Skoler, ang. Storreisen af Oplaget af Skolernes

Programmer. Khavn den 9. Decbr. 1843. —
Univ. Dir. Copieb. for Univers, og Skolerne 1843, Nr. 2383.

I Fortsættelse af Directionens Circulaire af 11. Juli

sidsti., hvorved Hr. (Lectoren) blev anmodet om, i An-

ledning af den indledede Program-Udvexling mellem de

preussiske og danske Skoler, at lade de fra (Bessestad)

Skole i Fremtiden udgivende Programmer trykke, og

hertil indsende dem i et stbrre Antal Exemplarer end

hidtil, skulde Directionen tjenstl. melde, at der senere

fra preussisk Side er forlangt et Antal afialtUI Exem-

plarer af hvert af de danske Programmer, eller 4 flere

end det tidligere opgivne Antal, og man anmoder Dem

derfor om, herefter at lade trykke og indsende et saa
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1843. meget stirre Antal af bemeldte Exemplarer, eller ialt

9^Decbr
— ^en kongel. Direction for Universitetet og de

lærde Skoler den 9. Decembr. 1843.

9. Decbr., Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Consistorium ved Kjoben-

havns Universitet, ang. Uddelingen af det Skula-

sonske Legat til islandske Studerende. Khavn

den 9. Decembr. 1843 1
. — Univ. Direct. Copieb. for

Universitetet og Skolerne 1843, Nr. 2379.

Efter at Directionen, saaledes som Consistorium

bekjendt af dens Skrivelse af 1. August sidsti., havde

tilskrevet Stiftsøvrigheden over Island, angaaende hvor-

vidt Samme maatte haVe Noget at erindre imod, at den

Capital af 266 Rd., der i sin Tid indkom ved Salget

af den af Biskop Thorlak Skulesen til den daværende

"Skole i Holum legerede Gaard, Aas i Hørgardalen, til

Understøttelse for en fra Holum Skole dimitteret fattig

Studerende, der fortsætter sine Studeringer udenfor

Island, blev administreret og uddeelt ligesom1 Univer-

sitetets andre Legater af Consistorium, samt om at ind-

komme med nærmere Forslag til Bestemmelser for Ad-

ministrationen og Uddelingen af samme, har bemeldte

Stiftsøvrighed, med Bemærkning om, at Understøttelsen

formentligen bor komme ikkun saadanne Studerende

tilgode, som ere fra den Deel af Island, der udgjorde

det forrige Holum Stift, tilmeldt Directionen, at samme

er enig i at Legatet bedst bestyres og bortgives af Con-

sistorium, dog vel helst efter Attester om Trang, med-

delte af Oens Stiftsøvrighed, samt at det maatte ansees

som en Selvfølge, at Begyndelsen først skeer, naar de

opsamlede Renter udgjøre et passende Beløb, og at

der muligen kunde være at tage Hensyn til, hvilket for

!

) Univ. Dir. Skriv. 13. Januar 1844.

Å



Univ. Dir. Skriv. ang. det Skulasonskb Legat. 671

hans Fædreneland nyttigt Fag den fattige Studerende 4843.

applicerer sig til.

S^DecbT
Directionen, som Intet finder at erindre imod hvad

af Stiftsøvrigheden saaledes er yttret og foreslaaet,

skulde nu, næst at bemærke, at Gapitalen med de

siden sidste Uddeling forfaldne Renter, skal, saasnart

den islandske Skoles Midler ere blevne stillede til Di-

reelionens Disposition, blive indbetalt i Qvæslureii,

tjenstligst anmode Consistorium om, at indkomme med
nærmere detailleret Forslag angaaende de fremtidige

Regler for Uddelingen af det ommeldte Skulasonske

Legat.

Den i sin Tid tilstillede Gopie af Legatets Fundats 1

lader man indsluttet folge tilbage. — Den kgl. Direction

for Universitetet og de lærde Skoler den 9. Decembr.

1843.

Patent, angaaende de Staden Altona og Flæk- is. Decbr.

ken Wandsbeck tilkommende Toldbegunstigelser.

Khavn den 13. Decbr. 1843. Emaneret igjennem

General -Toldkammer og Commerce-Collegium. Ny Colleg.

Tid. 1844, S. 89-99 (med Tarif). Qvart-Forr. for 1843, S.

216-231 (med TarifJ. Rubr. hos Schou XXIII, 934. - Uddrag.

Patent, angaaende de Staden Altona og Flækken

Wandsbeck tilkommende Toldbegunstigelser.

Vi Christian den Ottende, &c. G. v.: Vi have

allernaad. fundet Os foranledigede til, at lade de Staden

Altona og Flekken Wandsbeck hidtil forundte Toldbe-

gunstigelser undergaae en Revision, og efter at Vi fra

Vore troe Provindsialstænder for Hertugdommet Slesvig

og for Hertugdommet Holsteen have modtaget Betænk-

ning over det dem i saa Henseende forelagte Lovudkast,

byde og befale Vi, som folger:

.... 43. Med Hensyn til Handelen med de vest-

indiske Colonier, Besiddelserne i Ostindien og Afrika,

see denne Saml. I, 292 (.under 1. Juli 1663).
'
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13. Decbr.

Christian den Ottende, &c. V. s. G. Vi have aller-

naad. approberet det hermed følgende Budget for

1843. samt med Grdnland, Island og Færoerne, henvises til

§ 46 i Toldforordningen af \. Mai 4 838, med Tilfoiende,

at Staden Altona ifølge de der givne Forskrifter bliver

.i Henseende til Vareforsendelsen derfra til Island lige-

som hidtil at betragte som indenlandsk, men i Hen-

seende til Vareforsendelser fra Island til Altona som

udenlandsk. Af denne Grund vil der af islandske

Produkter og Varer, som enten direkte eller indirekte

føres til Altona, i Overeensstemmelse med Plakaten af

28. Decbr. -1 836 være at erlægge en Afgift, enten af

4 pCt. af Varernes Værdie eller af 2 Rbd. 32 Sk. eller

\ Rd. 22 Sk. Cour. pr. Commercelæst, alt eftersom

Exporten foregaaer fra et i Kongeriget eller Hertug-

dommene beliggende Sted, eller direkte fra Island til

Altona. Under Iagttagelse af de almindelige Control-

Forholdsregler indgaae islandske Uldvarer toldfrit fra

Altona til Hertugdommene. — 44) Med Hensyn til

Skibsfartsafgifterne behandles Farten imellem Konge-

riget, Hertugdommene og Altona, og omvendt, som V

indenlandsk ....
Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjoben-

havn den 13. Decbr. 4843.

22. Decbr. Reskript til den kgl. Finants-Deputation, ang.

Bekjendtgjorelse af Budgettet for det folgende Aar.

Khavn den 22. Decbr. 1843. — Original-Aftryk hos

Schultz af „Budget for Aaret 1844 for samtlige Stats-Indtægter

og Udgifter, vedkommende Kongeriget Danmark og Hertug-

dømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, med tilhørende

Bilande. Publiceret fra Finants-Deputationen ifølge Hs. Maje-

stæts allerh. Reskript af 22. Decembr. 1843". Khavn 1844.

"XXXII + 152 Sider i 4*°. Her optages kun hvad der ud-

trykkelig henføres til Island. Ny Colleg. Tid. 1843, S. 961-

979. Schou XXIII, 837—857.
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Statens samtlige Indtægter og Udgifter for Aaret 4 844, 4843.

og bemyndige Vi Eder til at lade saavel Budgettet, 22. Decbr.

som de dertil horende Bilage, tilligemed dette Vort ~v~—

~

allernaad. Reskript, ved Trykken bringe til offentlig

Kundskab.

Hvorefter I Eder allerunderd. have at rette. Be-

falende Eder Gud! — Skrevet i Vor kongel. Residents-

stad Kjobenhavn den 22. Decbr. 1843.

Budget for Aaret 4844 (S. V—XXXII).

Specialsummer. - Hovedsummer.

Normal- f
Bu

f
get

f
Normal- f

Bu
?«

et
fn „. m for Aaret ^

ulumi
f r Aaret

Reglem.
184^ Reglem.

lg44
Rbd. Sk. Rbd. Sk. Rbd. Sk. Rbd. Sk.

Udgifter : . . . D, Rente-
kammeret.

7. Præmier for Fiskerie

under Island •> •» » » » • 3015 »

13. Udgifter, Island

vedkommende ...» • • » » • 8300 •

Bilage til Budgettet for Aaret 1844 (S. 4—152).

Udgifts-Bilag VII: ad 7. Forøgelsen i Budget-

summen hidrorer fra, at der af den oktroierede islandske

Handels Skibe ere 7 tilbage, og ikke, som paa de tid-

ligere Budgetter anfort, 6. Aarsagen til denne Uover-

eensstemmelse maa soges i den Omstændighed, at det

ene af disse Skibe i flere Aar ikke har været anvendt

til Fiskeri og saaledes antoges ikke længer at existere.

De nævnte 7 Skibes Dræglighed udgjbr ialt 301 Va

Commercelæster, og den dem lovligen tilkommende

Præmie er lOBbd. pr. Læst,..saa at der, indtil videre, .

paa de aarlige Budgetler vil paa dette Conto blive at

opfbre 3015 Rbd. (cfr. forbvrigt Regnskabs-Oversigten

for 1812). — ad 13. Correspondencen imellem Rente-

kammeret og de islandske Embedsmænd angaaende

den paalænkte Forandring i det islandske Skatte- og

XII. B. 43
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1843. Afgiftsvæsen er endnu ikke tilendebragt, og denne Sag

22**Decbr^^
ar saa 'e<*es endnu itke kunnet afgjøres. Imidlertid

har man, efter de sildigere Aars Erfaring, troet at

kunne nedsætte det calculerede Tilskud betydeligt.

1

22. Decbr. Reskript til Finants- Deputationen, ang. Be-

kjendtgjoreJse af Regnskabs - Oversigt for Monar-

chiet for Aaret 1842. Khavn den 22. Decbr.

1843. — Original-Aftryk hos Schultz af „Regnskabs-Over-

sigt for Aaret 1842 over samtlige Stats-Indtægter og Udgifter,

vedkommende Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Sles-

vig, Holsteen og Lauenborg, med tilhørende Bilande. — Publi-

ceret fra Finants- Deputationen ifølge Hs. Majestæts allerh.

Reskript af 22. Decbr. 1843". Khavn 1844. XLII + 338

Sider i 4*°. Her optages kun hvad der udtrykkelig henføres

til Island. Ny Coll. Tid. for 1844, S. 1—30 (uden Bilag).
|

Schou XXIII, 857—886 (ligeledes uden Bilag), jevnf. Ny
Félagsrit IV, 107—114.

Christian den Ottende, &c. V. s. G.: Efterat samt-

lige Vore Collegier og Departementer, overeensstem-

mende med Vort allerh. Reskript af 41. April 1841,

have forelagt Os fuldstændige Forklaringer over hvad

de, samme vedkommende, Indtægter og Udgifter i

Aaret 1842 have udgjort efter de aflagte Regnskaber,

have Vi allern. approberet den deraf samlede og her-

med følgende Oversigt over Statens samtlige Indtægter

og Udgifter efter Regnskaberne for bemeldte Aar. Og

bemyndige Vi Eder til at lade saavel denne Oversigt,

som alle dertil hørende Bilage, tilligemed dette Vort

allerhøieste Reskript, ved Trykken bringe til offentlig

Kundskab.

Hvorefter I Eder allerunderd. have at rette. Be-

falende Eder Gud! — Skrevet i Vor kongel. Residents-

stad Kjobenhavn den 22. Decbr. 1843.
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Regnskabs-Oversigt for Aaret 4842 (S. V—XLII): -1843.

Hovedsummer. 22. Decbr.
Budget Medgaaet « —

-

for 1842. i 1842.
Udgifter. D, Rentekammeret. Rbd. Sk. Rbd. Sk.

7. Præmier for Fiskeri under Island 2715 » 3015 •

• •••••• • • • • •

13. Udgifter Island vedkommende • . 15000 » 15000 •

Bilage til Regnskabs -Oversigten for Aaret 4842

(S. 1—338)

Indtægts-Bilag VI: .... Oversigt over de

under Bestyrelse af Directionen for Statsgjelden og den

synkende Fond henlagte Activers Status ved Udgangen

af Aaret 4 842:

. . . . Husevig Svovlværk paa Island 523 Rbd. 37 Sk.

Udgifts-Bilag VII: ad 7. At den virkelige Ud-

gift har oversteget Budgetsummen med 300 Rbd., hid-

rorer fra, at der af den forrige oktroierede islandske

Handels Skibe endnu er 7 tilbage, som have Adgang

til Præmier, og ikke, som i Normal-Reglementet og

Budgettet for 184-1
,

Pag. 270 anfdrt, 6. Da samtlige

7 Skibe, hvis Drægtighed ialt udgjor 301 ih Commerce-

iæster, ere anvendte til Fiskeri i 1842, have Præmierne

å 10 Rbd. pr. Læst, saaledes udgjort 3015 Rbd.

ad 13. For Islands Jordebogskasses Regninger er

i Zahlkassen indbetalt i Aaret 1842:

Afgift af Jordegods ? . 6170 Rbd. 19 Sk.

Afgift af Skibe efter Plakat af 28.

Decbr. 1836 784 — 27 —
Nedsendt af Kassens Beholdning . . 9232— 85 —
Imod Udbetaling i Island .,..» 1018 — 12 —
Tilbagebetalte Laan og Forskud . . . 4493 — 48 —
Depositum til nærmere Disposition. . 389 — 68 —

V

Refusioner for Udlæg af den kgl. Kasse:

for Statsgjelds-Directionen 6852 — 63 —
— Universitets-Directionen ...... 5468 — 65 —
— Statssecretariatet for Naadessager 190 — » —
— Dannebrogsmændenes Pensions-

fond 400 — » —



676 Reskr. ang. Stats-Regnskabet.

843. Pensioner til islandske Embedsmænd
Decbr. og disses Enker, hvilke Pensioner

nu udredes af Finantskassen . . 1925 Rbd. 89 Sk.

i 36625 Rbd. 92 Sk.

For Islands Jordebogskasses Regning er af Zahl-

kassen udbetalt i Aaret 1842:

Gager . . 6339 Rbd. 68 Sk.

Til Studenters Nedreise 98 — » —
— videnskabelige Arbeider 450 — »

—
— Apothekervarer, Havefrø &c. . . 260 — 64 —
Understøttelse til Haandværkeres Ned-

sættelse i Island 280 — »>
—

Fragt for Postskibet 4689 — 6 —
— - nedsendte Penge * 30 — » —

For Blanqvetler, vedk. Arve-Afgifter 6 — 80 —
Paa Salair for Opkrævning af Afgifter 47 — 53 —
Salairer for befalede Sager 4 60 — » —
Erstatning til islandske Embedsmænd

for Reise-Udgifter 410 — 64 —
Mod Indbetaling i Jordebogskassen . 3 — 56 —
Mod Deponering i Island 7457 — 6 —
Til Statsgjelds-Directionen, til For-

rentning 7334 — 8 —
— Samme Kjobesummer med Renter,

for solgt Jordegods i Island . . 7408 - - 40 —
Kjøbenhavns Tugthus Belobet af de i

Aarene 1821 til 4 841 afkortede

5 Procent af islandske Embeds-

mænds Gager 763 — 14 —
32138 Rbd. 75SL

Indtægten overstiger altsaa Udgiften

med .... 4487 Rbd. 17 Sk.

Dette Overskud er i Regnskabs -Oversigten anfort

under: „Andre forskjellige Indtægter". Den Sum 1506

Rbd. 90 Sk., som er erlagt for Sbpasse til Islands Be-

seiling i Aaret 4842, er gjennem Rentekammerets
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Sportelkasse indflydt i Finantskassen (cfr. Regnskabs- 1843.

Oversigten for 4841, Pag. 208). i^TT'

Universitets-DirectionensBekjendtgj oreise ang. si. Decbr.

Lægers Testimonium publicum. Khavn den 31.

Decbr. 1843. — Original - Aftryk hos Schultz. Qvart-

Forr. for 1843, S. 262. Schou XXIII, 907.

Bekjendtgjorelse angaaende Forpligtelse for de

lægevidenskabelige Candidater til at lbse Testimonium

publicum.

Paa Directionens allerunderd. Forestilling har det

behaget Hans Majestæt Kongen under 29. Decbr. d. A.

allern. at bestemme:

uAt de, som herefter underkaste sig den læge-

videnskabelige Examen, skulle være forpligtede til

at lbse det foreskrevne Testimonium publicum ved

Ansættelse i hvilketsomhelst kongeligt Embede, lige-

saavel som de, der underkaste sig nogen af de andre

Embedsexamina ved Universitetet, og efter de samme

Regler, som for disse ere gjeldende".

Hvilket herved, efter allerh. Befaling, bekjendt-

gjbres til alle Vedkommendes Efterretning. — Den

kongel. Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 31. Decbr. 1843.

i
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Acadomio, see Universitetet.

Administratorer, see Jordegods-Administration.

Afdragsret, see Traktater.

Afgift S væsen et, see Arv og Skifte, Auctioner, Bevillinger,

Embeder, Embedsmænd, Fattigvæsenet, Geistligheden,

Handel og Skibsfart, Kirker, Skatter og Afgifter, Sportel-

væsenet, Tiende, Told.
*

Almanak.

1841. 22. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Universitetets Over-

tagelse af Forlaget af Alma-
nakken.

#

Althinget, jevnf. Provindsialstænderne.

Rentek. Skriv. ang. Althingets Or-

ganisation m. m.

Kgl. Resol. ang. Anordning om Al-

thingets Oprettelse paa Island.

For. ang. Indretningen af Althinget
N

i Island.

Kgl. lnstrux for Valgdirecteurerne i

Island, ang. Forholdsregler ved

Valgene til Althinget (med Sche-

mata).

Patent ang. Valgene af Deputerede

til Althinget.

Canc. Skriv. ang. Oversendelse af

Instruxer til Valgdirecteurerne

i Island (jevnf. S. 534 Anm.).

27. Septbr. Patent, hvorved Althinget i Island

sammenkaldes til Mode.

1842. 10. Mai.

1843. 8. Marts.

8. Marts.

24. Marts.

24.

•

Marts.

6. Mai.
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1843. 4. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Ophævelse af den
delibererende Forsamling af is-

landske Embedsmænd i Reykja-
vik.

— 10. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Ophævelsen af den
delibererende Forsamling af is-

landske Embedsmænd.
— 10. Novbr. Kgl. ResoL ang. Forelæggelse for

Althinget af de almindelige For-

ordninger, som paatænkes ud-
videde til Island.

— 14. Novbr. Canc. Skriv. ang. Forholdet med
Hensyn til Valg af Althingsmand
for Vestmannoerne.

— 14. Novbr. Gane. Skriv. ang. Præsternes Deel-

tagelse i Valgene til Althinget.

— 1. Decbr. Canc. Skriv. ang. Anordningers frem-
tidige Udvidelse til Island. '

Amtmænd, see Embeder, Embedsmænd.

Amtsrepartitionsfond, see Repartitionsfond.

Apothek, Apothekere, see Medicinalvæsenet.

Appel, see Retterne.

Arrest, Arrestbygninger, see Criminalvæsenet.

Arv og Skifte,

jevqf. Fattigvæsenet, Geistligheden, Legater og Stiftelser,

Traktater.
i

1841. 14. Decbr. Canc. Skriv. ang. Fattiglemmers Efter-

ladenskaber.

1842. 26. April. Canc. Plak. ang. Indbetaling af de

til Fondet ad usus publicos hen-

lagte Indtægter.

— 9. Juli. Rentek. Skriv. ang. Concurrencen af

Skades-Erstatning og Sags-Om-

kostninger i Domfældtes Bo.

— 14. Juli. Canc. Circ. ang. Indsendelse af Dods-

Attester ved Udlændinges Ddds-

fald.
,

Assurance, see Reykjavik.

Auctioner, jevnf. Sportelvæsenet.

1841. 16. Marts. Canc. Skriv. ang. Erlæggelsen af

Auktions-Salair ved Salg af kgl.

Jordegods paa Island.
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1841. 14. Decbr. Canc. Skriv. ang. Fattiglemmers Efter-

ladenskaber.

1842. 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Kjobernes Er-

læggelse af Auktions-Salair ved
Salg af offentligt Gods.

— 26. Marts. Rentek. Skriv. ang. Regler for Salg

af offentlige Godser og om
Fæste-Auktioner i Sonder-Amtet.

— 3. Juni. Plak. ang. Retsbetjentes Adgang til

Salair ved Auktioner og Licita-

tioner.

— 24. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Auktions-Salair for Sysselmænd.
1843. 6. Mai. Rentek. Skriv, (til Vester-Amt.) ang.

Fæste -Auktioner og Bygselfor-

holdene paa det kgl. Jordegods
m. v. (S. 599).

— 6. Mai. Rentek. Skriv, (til Nord- og Oster-

Amt.) ang. Fæste-Auktioner og
Bygselen paa det kgl. Jorde-

gods (S. 005).

— 6. Mai. Rentek. Skriv, (til Sonder-Amt.) ang.

Fæste- Auktioner samt Bygsel-

forholdene paa det kgl. Jorde-

gods (S. 607).

Bevillinger.

1841. 3. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Alders-Bevil-

ling for en Skolediscipel.

— 6. April. Bevilling til at bruge uvedkommende
Præst.

— 6. Novbr. Gane. Skriv. ang. Angivelse af Se-

minariifbndets Andeel i Ge-

byrer for Bevillinger m. v.

1842. 2. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Aldersbevil-

ling for nogle Skoledisciple.

— 16. Septbr. Gane. Skriv. (kgl. Resol. 12. Septbr.)

ang. Venia ætatis for en Stu-

dent til at blive ordineret som
Capellan.

1843. 4. April. Gane. Plak. ang. nogle kirkelige Be-

villingers Meddelelse af Biskop-

perne.

— 8. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Venia ætatis

for nogle Disciple til Optagelse

i Skolen.
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1843. 10. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Bevilling for en
Geistlig, at ægte et Fruentim-
mer, der havde begaaet sim-

pelt Leiermaal.

Bispestolene, jevnf. Skolen, Skolevæsenet.

1841. 19. Oktbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Sporgsmaal
om nogle Capitalers Anvendelse
til den islandske lærde Skoles

Reorganisation (Holumske Aa-
bodspenge).

— 24. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Mensale af det

forrige Holum Bispestols Gods
til nogle Præster i Holum Stift.

1842. 20. Januar. Canc. Skriv. ang. Erstatning til nogle

Præstekald for Tab i Indtægter

ved Holum Bispestols Salg.

— 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Rettigheden til

Smaavrag paa forrige Holum
Bispestols Jorder.

— 19. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. Tilbagebe-

taling af Kjobesummen for Hol

i Hofbahverfi til Hospitalet paa

Mbdrufell.

— 23. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. Godtgjbrelse

til Præster i Holum Stift for

Mensale af Bispestolen. *

— 25. August. Gane. Skriv. ang. Erstatning til nogle

Præster for tabt Mensale ved

Salget af Holum Bispestols Gods.

1843. 6. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Skolens Eien-

domsret til en Jord.

Brand-Assurance, see Reykjavik.

Budget, see Finantserne.

BBger, Bogtrykkene, Bibliothek, m. v.,

jevvf. Literatur.

1841. 2. Juni. Kgl. Resol. ang. Tilskud til Udgivel-

sen af Historia ecclesiastica Is-

landiæ.

— 3. Juni. Kgl. Resol. ang. Undersbgelse af den
spedalske Sygdom i Island.

— 22. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Universitetets Over-
tagelse af Forlaget af Almanak-
ken.

<
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1842. 10. Mai. Renlek. Skriv. ang. Subscriptions-

Indbydelse paa en dansk -is-

landsk Ordbog.
— 8. Juli. Regulativ for Bardastrands Syssels

Læseselskab og sammes Bog-

samling.

— 28. Septbr. Rentek. Skriv. ang. gratis Uddeling
af nogle Oldskrifter mellem
Bibliotheker og Private.

— 30. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Oversendelse

af Boger til Skolen, samt Sko-

lens Bibliothek.

— 3. Novbr. Kgl. Confirm. paa Regulativ for Bar-

dastrands Syssels Læseselskab
og Bogsamling.

1843. 2. Mai. Canc. Skriv. ang. Stiftsbogtrykke-

riets Bortforpagtning.

— 1. Decbr. Canc. Skriv. ang. Bogtrykkeriets For-

lagsskrifter.

— 9. Decbr. Univ. Dir. Circ. ang. Størrelsen af v

Oplaget af Skolernes Program-

mer.

Capitelstaxt,

jevwf. Jordegods-Administration, KjBbstæder.

1841. 2. Febr. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Sysseler i Norder-Amtet,

fra Medio Mai 1841 til samme
Tid 1842.

— 2. Febr. Capitelstaxt for Oefjords og Thingoe

Sysseler i Norder-Amtet, fra

Medio Mai 1841 til samme Tid

1842.

— 11. Febr. Capitelstaxt for Vester- Amtet fra

Medio Mai 1841 til samme Tid

1842.

— 12. Febr. Capitelstaxt for Sonder- Amtet fra

Medio Mai 1841 til samme Tid

1842.
—- 22. Febr. Capitelstaxt for Mula Sysselerne i "j

Oster-Amtet, fra Medio Mai 1841

til samme Tid 1842.

1842. 10. Januar. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga- •

fjords Sysseler i Norder-Amtet,

fra Medio Mai 1842 til samme
Tid 1843.

•"v
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1842. 20. Januar. Gapitelstaxt for Oefjords og begge
Thingoe Sysseler i Norder-

Amtet, fra Medio Mai 1842 til

f

samme Tid 1843.
— 20. Januar. Capitelstaxt for Norder-Mula og S6n-

der-MuIa Sysseler i Ostér-Amtet,

fra Medio Mai 1842 til samme
Tid 1843.

— 14. Febr. Capitelstaxt for Vester- Amtet fra

Medio Mai 1842 til samme Tid

1843.

— 17. Febr. Capitelstaxt for SSnder- Amtet fra

Medio Mai 1842 til samme Tid

1843.

— 30. Juli. Rentek. Skriv. ang. Honorar forCa-

pitelstaxtens Udarbeidelse.

1843. 25. Januar. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Sysseler i Norder-Amtet,

fra Medio Mai 1843 til samme
Tid 1844.

— 25. Januar. Capitelstaxt for Oefjords og begge

Thingoe Sysseler i Norder-

Amtet, fra Medio Mai 1843 til

samme Tid 1844.

— 25. Januar. Capitelstaxt for Norder-Mula og S5n-

der-MuIa Sysseler i Oster-Amtet,

fra Medio Mai 1843 til samme

1 Tid 1844.

i
— 14. Febr. Capitelstaxt for Vester- Amtet fra

I Medio Mai 1843 til samme Tid

1844.

— 17. Febr. Capitelstaxt for Sonder- Amtet fra

Medio Mai 1843 til samme Tid

1844.

Go 11 OCt (den almindelige islandske),

jevnf. Legater og Stiftelser.

1841. 19. Oktbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Sporgsmaal
om nogle Capitalers Anvendelse
til den islandske lærde Skoles
Reorganisation (den almindelige
Collect).

1842. 21. Mai. Rentek. Skriv. ang. den islandske
almindelige Collect.

1843. 21. April. Kgl. Resol. ang. Skolens Forflyttelse

fra Bessastad til Reykjavik m. v,
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1843. 27. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. CoIIectpenge-

nes Anvendelse til Skolens Byg-
ning m. v.— 4. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Regnskabs - Op-
gørelsen for den islandske

Collect.

Go Ile C t (den Erichsenske for Geistligheden i Holum Stift),

see Geistligheden, Legater og Stiftelser.

fc
Golle gierne, jevnf. Bevillinger.

1841. 25. Decbr. Reskr. ang. Kronprindsens Sæde og

Stemme i Admiralitetet.

1842. 26. Febr. Kgl. Kundgjorelse ang. Ophævelse
af Directionen for Fonden ad

.
- usus publicos og for den al-

mindelige Pensionskasse.
— 2. Marts. Kgl. Resol. ang. Approbation af Pla-

nerne for en Forsbrgelses- og

en Livsforsikkrings-Anstalt un-

der Statens Garanti.

— 10. Marts. Reskr. ang. Bestyrelsen af den op-

rettede Livrente og Forsorgel-

ses-Anstalt m. y.

Gommission (af islandske Embedsmænd), see Provindsial-

stænder.

Communalvæsenet.

1841. 2. April. Plak. for Island, ang. Udpantnings-

retten og Fremgangsmaaden ved
Udpantninger.

1842. 28. April. Canc. Skriv. ang. Yalg afKjbbmænd
og Handelsfaktorer til Repsty-

rere.
' ^ m i

* • v f"

Con firmation, see Geistligheden.

Confirmation Ckongelig), see Legater og Stiftelser.

r •*•• il • i ih I « - t •
I * • b f/t *

Griminalvæsenet,

jevnf. Løsagtighed, Politievæsenet, Retterne.
i

1841. 26. Marts. For. ang. Straffen for Brandstiftelse.

— 8. Septbr. For. ang. nærmere Bestemmelser om
Beviset i criminelle Sager.

— 24. Septbr. Plak. ang. Straffe for dem, der fin-

des i Besiddelse af stjaalne

Koster, m. m.



Register. 685

1841. 2. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Udredelsen af Om-
kostningerne ved Fangers Trans-

port.

— 14. Decbr. Gane. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af Lovbud
fra 1839 og 1840 (Plak. 23. Mai

1840).

1842. 11. Januar. Canc. Circ. ang. Indretningen af

Arrestbygninger.

— 7. Mai. Canc. Skriv. ang. Underdommeres
Reiser til Optagelse af Vidne-

forhor.

— 4. Juli. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne af

den Roeskildske Stænderfor-

samlings Session i 1840 (Afsnit

1, 4. 8. 20. 21).

— 9. Juli. Rentek. Skriv. ang. Concurrencen af

Skades-Erstatning og Sags-Om-
kostninger i Domfældtes Bo.

— 24..Septbr. Rentek. Skriv. ang. Transport-Om-
kostningerne for en Fæstnings-L .-1 slave.

— 29. Septbr. Canc. Skriv.* ang. Lovgivningens Be-

stemmelser om Horstrafs For-

mildelse m. v.

— 7. Oktbr. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne af

de norrejydske Provindsialslæn-

ders Forsamling 1840 (I, 2. 6.

15. 16).

— 1. Novbr. Canc. Skriv. ang. Leiermaalsbbder

hos Fattige.

Da ab, see Geistligheden.

Declaration, see Traktater.

Delinquenter, Delinquent Omkostninger, Delin-

quent-Sager, see Criminalvæsenet.
i

Dimission, see Skolen, Universitetet.

Distriktslæger, see Medicinalvæsenet.

Donationer, see Legater og Stiftelser.

Dovstumme.

1841. 28. Decbr. Canc. Skriv. ang. Optagelse af en

Dbvstum til Underviisning paa
lnstitutet (for Dbvstummes Un-
derviisning).
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1842. 21. Mai. Canc. Skriv. ang. Confirmation og

Altergang for en Døvstum.
— 28. Juli. Canc. Skriv. ang. Indsendelse af

aarlige Beretninger om Døv-
stumme.

Embeder, Embedsmænd, m. v.,

jevnf. Collegierne, Geistligheden, Medicinalvæsenet, Pensions- ^i 1

væsenet, Retterne, Sportelvæsenet.

1841. 30. Januar. Rentek. Skriv. ang. Sysselmændenes
Sportler for Udstedelse af in-

terimistiske Søpasser til Kjoben-

havn.
— 6. Febr. Rentek. Skriv. ang. Udbetaling af

Gage til en constitueret Em-
bedsmand.

— 17. Febr. Kgl. Resol. ang. Delingen af Thingøe

Syssel.

— 20. Febr. Rentek. Skriv. ang. Betaling af Syssel-

Afgifterne.

— 11. Marts. Canc. Circ. ang. Indsendelse af Døds-

attester for afdøde belgiske

Undersaatter.
— 13. Marts. Rentek. Skriv. ang. Delingen af

Thingbe Syssel.

— 16. Marts. Canc. Skriv. ang. Erlæggelsen af

Auklions-Salair ved Salg af kgl.

Jordegods paa Island.

— 2. April. Plak. for Island, ang. Udpantnings-

retten og Fremgangsmaaden ved
Udpantninger.

— 10. April. Rentek. Skriv. ang. Afgiften af Dala

Syssel.

— 11. April. Reskr. ang. Bekjendtgjorelse af Bud-

get og Normalreglement for

' alle Statshusholdningens Grene

(S. 79).

— 20. April. Canc. Skriv. ang. Constitution for

en Fuldmægtig hos Landfogden.
— 29. April. Kgl. Resol. ang. Stiftamtmandens *k

Gage i Island.

— 6. Mai. Canc. Skriv. ang. Tilladelse for en

Sysselmand at bære Politime-

sters Uniform.

— 16. Juni. Kgl. Resol. ang. Fritagelse for Extra-

paabud af Pensioner for Em-
bedsmænds Enker og Bbrn.

/
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1841. 28. Septbr. Kgl. Resol. ang. Deling og Besæt-

telse af Thingoe Syssel.

1842. 3. Juni. Plak. ang. Retsbetjentes Adgang til

Salair ved Auktioner og Lici-

tationer.

— 6. Juli. Plak. ang. Forandring i Fundationen

for Enkekassen.
— 9. Juli. Rentek. Skriv. ang. Brugsjord for

Sysselmanden i Norder Thingoe

Syssel.

1843. 12. April. Kgl. Resol. ang. Udlevering af Ge-

værer til Nord- og Oster-Amtet

m. m. (Reisetelt og Paksadler

til Amtmanden).
— 10. Oktbr. Canc. Circ. ang. Uniform for Politi-

meslerne udenfor Kjobenhavn.
— 19. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Uniformer for Po-

litimesterne i Nord- og Oster-

Amtet.

Erichsenske Gollect (til Geistligheden i Holum Stift),

. see Geistligheden, Legater og Stiftelser.

Fattigvæsenet,

jevvf. Hospitaler, Legater og Stiftelser.

1841. 12. Januar. Gavebrev af Provst Guttorm Thor-

steinsson til Fattige i Hofs Sogn
i Vopnafjorden.

— 9. Marts. Canc. Skriv. ang. Uddelingen af Fat-

tigmedicin i Vester-Amtet.

— 10. April. Renlek. Skriv. ang. "Faltigmedika-

menternes Uddeling i Vester-

Amtet.
— 20. April. Kgl. Confirm. paa Gavebrev af Provst

Guttorm Thorsteinsson til Fattige

i Hofs Sogn i Vopnafjorden.

— 20. April. Canc. Skriv. ang. Forpligtelse for

> Biskoppens Amanuensis, at yde
Fattigbidrag.

— 14. Decbr. Canc. Skriv. ang. Fattiglemmers Efter-

ladenskaber.

1842. 28. April. Canc. Skriv. ang. Valg afKjobmænd
og Handelsfaktorer til Repsty-

• so rere.i

— 28. April. Canc. Skriv. ang. en fraskilt Kones
Forsorgelseshjem.
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1842. 18. August. Canc. Skriv. ang. Medikamentpen-
genes Anvendelse.

1843. 31. Januar. Gane. Skriv. ang. en Islænders Ret

til Forsorgelse i Kjbbenhavn.
— 20. Febr. Gavebrev paa den halve Gaard

Veturlioastaoir til Opdragelses-

hjælp for fattige unge Menne-
sker af Hals Rep i Fnj6skadal.

•— 15. April. Gane. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Forsorgelsesrets Erhvervelse

ved simpelt lovligt jOphold i

en Commune..
— 18. April. Canc. Skriv. ang. Forsbrgelsesbe-

rettigelse paa Fbdereppen m. v.

— 18. Mai. Canc. Skriv. ang. Holesterets Mo-
tiver i en Sag om Tiendes Er-

læggelse til Fattige af Kirke-

jorder m. v.

Finantserne, jevnf. Jordebogskassen.

1841. 11. April. Reskr. ang. Bekjendtgjbrelse af Bud-

get og Normalreglement for alle

Statshusholdningens Grene.
— 21. April. Kgl. Resol. ang. Behandlingen af et

Forslag til Forandring i Islands

Skattevæsen, samt til Forbgelse

af Indtægterne af dette Land.
— 16. Juni. Kgl. Resol. ang. Fritagelse for Extra-

paabud af Pensioner for Em-
bedsmænds Enker og Born.

1842. 26. Febr. Kgl. Kundgjbrelse ang. Ophævelse
af Directionen for Fondet ad

usus publicos og for den al-

mindelige Pensionskasse.
— 2. Marts. Kgl. Resol. ang. Approbation af Pla-

nerne for en Forsbrgelses- og

en Livsforsikkrings- Anstalt un-

der Statens Garanti.

— 2. Marts. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse af nogle Lovbud til

Island (kgl. Resol. 16. Oktobr.

1839).

— 10. Marts. Reskr. ang. Bestyrelsen af den op-

rettede Livrente- og Forsbrgel-

ses-Anstalt m. v.

—
• 26. Marts. Reskr. ang. Budgettet for Aaret 1842.

1

-
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1842. 26. April. Canc. Plak. ang. Indbetaling af de

til Fondet ad usus publicos hen-

lagte Indtægter.

— 4. Juli. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne af

den Roeskildske Stænderfor-

samlings Session i 1840 (III. 3).

— 7. Decbr. Kgl. Resol. ang. den forrige islandske

Tugthuskasses Pengebehold-
ninger.

— 7. Decbr. Kgl. Resol. ang. Meelbbdemes Ca-

pital.

— 13. Decbr. Canc. Skriv. ang. Udbetaling af de

islandske Kirker tilhbrende Obli-

gationer.

1843. 24. Marts. Reskr. ang. Statsbudgettet for Aaret

1843.

— 15. April. Reskr. ang. Regnskabs-Oversigt for

Aaret 1841.

— 18. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. den islandske

Skoles Fordringer til Statskassen.

— 4. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Regnskabs-Op-
gjbrelsen for den islandske Col-

lect.

— 22. Decbr. Reskr. ang. Bekjendtgjbrelse af Bud-
gettet for det fblgende Aar ( 1 844).

— "22. Decbr. Reskr. ang. Bekjendtg. af Regnskabs-
Oversigt for Monarchiet for Aaret

1842. ,
-

.

Fiske ri 6, jevnf. Handel og Skibsfart.

11. April. Reskr. ang. Bekjendtg. af Budget og
Normalreglement for alle Stats-

husholdningens Grene (S. 79).

4. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaal om
Adgang til Fiskepræmier for den
gamle kgl. Handels Fartbier.

Fjardarhoms Legat, see Legater og Stiftelser.

Fonden ad usus publicos, see Collegieme.

Forsamling af islandske Embedsmænd i Reykjavik, see

Provindsialstænderne.

Forstrandsret, see Vrag.

Forsvarsvæsen.
1843. 12. April. -Kgl. Resol. ang. Udlevering af Ge-

værer til Nord- og Oster-Amtet

m. m.

1841.

XII. B 44
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Fæsteforhold, see Jordegods -Administration.

Gebyrer, see Sportelvæsenet. '

Geistligheden, jevnf. Kirker, Tiende.

1841. 23. Febr. Canc. Skriv. ang. Blanquetter til Ta-

beller over Ægteviede, Fbdte
og Dbde i Island.

— 11. Marts. Canc. Circ. ang. Indsendelse af Dbds-
* Attester for afdode belgiske

Undersaatter.
— 25. Marts. Kgl. Resol. ang. Understbttelse for

Præsterne i de fattigste Praeste-

kalde i Island.

— 2. April. Plak. for Island, ang. Udpantnings-

retten ogFremgangsmaaden ved
Udpantninger.

— 6. April. Bevilling til at bruge uvedkommende
Præst.

— 10. April. Gane. Skriv. ang. indkjob af Obli-

gationer for den Erichsenske

Collect.

— 15. April. Canc. Skriv. ang. Uddeling af den
Ericjisenske Collect til Geistlig-

heden i Holum Stift.

— 20. April. Canc. Skriv, ang Forpligtelse for

Biskoppens Amanuensis, at yde
Fattigbidrag.

— 12. Juni. Canc. Circ. ang. Bbnnen for Konge-

huset.

— 14. Decbr. Canc. Skriv. ang. Sagforeres Be-

skikkelse i beneficerede geist-

lige Sager.

— 24. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Mensale af det

forrige Holum Bispestols Gods
til nogle Præster i Holum Stift.

1842. 20. Januar. Canc. Skriv. ang. Erstatning til nogle

Præstekald for Tab i Indtægter

ved Holum Bispestols Salg.

— 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Strandrettigheden

paa Isafjord Kjbbstads Grund.
— 26. Marts. Rentek. Skriv. ang. Regler for Salg

af offentlige Godser og om
Fæste-Auktioner i Sonder-Amtet.

26. Marts. Rentek. Skriv. ang. Regler for Salg

og Bortfæstelse af det kongel.

Jordegods m. v. (i Nord- og Oster-

Amtet).
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1842. 21. Mai. Canc. Skriv. ang. Confirmation og

Altergang for en Dbvstum.

— 14. Juli. Canc. Circ. ang. Indsendelse af Dbds-

Attester ved Udlændiges Dbds-

fald.

— 23. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. Godtgjorelse

til Præster i Holum Stift for

Mensale af Bispestolen.

— 30. Juli. Rentek. Skriv. ang. Honorar for Ca-

pitelstaxtens Udarbeidelse.
— 25. August. Canc. Skriv. ang. Erstatning til nogle

Præster for tabt Mensale ved

Salget af Holum Bispestols Gods.
— 16. Septbr. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 12. Septbr.)

ang. Venia ælatis for en Stu-

dent til at blive ordineret som
Capellan.

— 20. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Præsternes Men-

sale af Kirken paa Uroir.

1843. 11. Febr. Rentek. Skriv. ang. Mensaljord for

Præsten til Thingeyra Kloster.

— 8. Marts. For. ane. nærmere Bestemmelser
betræffende Præsters og Kirkers

Indtægter paa Island*— 9. Marts. Canc. Circ. ang. Attester om ind-

trufne Dbdsfald af Udlændinge.
— 4. April. Canc. Plak. ang. nogle kirkelige Be-

villingers Meddelelse af Biskop-

perne.
— 22. April. Canc. Skriv. ang. Forbedring i den

islandske Geistligheds Kaar.
— 25. Juli. Canc. Skriv. ang. Flytning af en

Afdbds Lig fra Island til Kjb-

benhavn.
— 10. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Bevilling for en

Geistlig, at ægte et Fruentimmer,

der havde begaaet simpelt Leier-

maal. 1

— 14. Novbr. Canc. Skriv. ang. Præsternes Deel-

i tagelse i Valgene til Altbinget.

Gj aftold, see Skatter og Afgifter.

Gjælds-Sager.

1841. 2. April. Plak. for Island, ang. Udpantnings-

retten og Fremgaugsmaaden ved
Udpantninger.

44*
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1841. 14. Decbr. Gane. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af Lovbud
fra 1839 og 1840 (For. 24. April

•1839).

Handel og Skibsfart,
jevnf. Capitelstaxt, Kjobstæder, Såpas, Traktater.'

1841. 2. Januar. Plak. aug. den med Lybek afslut-

tede Declaration om Skibsfarten.
— 23. Marts. Gane. Skriv. ang. Reglement for

Lodserne i Reykjavik og Hafnar-

fjord.

— 31. Marts. Gjensidig Handels- og Skibsfarts-

Declaration mellem Kongen af

Danmark og Storhertugen af

Oldenborg.
— 7. April. Flak. ang. Udsalgssteder paa Han-

delspladserne i Island.

— 1. Mai. Handels -Traktat imellem Danmark
og den oltomaniske Port.

— 17. Mai. Kgl. Resal. ang. Udfærdigelse af et

nyt Lodsreglement for Reykjavik

og Hafnarfjord.

— 22. Mai. Rentek. Skriv. ang. Salg af Driv-

tommer paa Langanæs.
— 13. Juni. Skibsfart- Convention imellem Kon-

gen af Danmark og Belgiernes

Konge.
— 16. Juni. Kgl. Resol. ang. Opmaalinger ved

Kysterne paa Island.

— 4. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaal
om Adgang til Fiskepræmier for

den gamle kongelige Hapdels

Fartbier.

— 29. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Paategning af

Qvarantaine-Attester.

— 1. Decbr. Interims - Reglement med Taxt for

Lodserierne i Reykjavik og

Hafnarfjord.

1842. 1. Januar. Toldk. Bekjendtg. om indenlandske

Skibes og Varers Behandling i

Oresundet og Belterne.

— 9. Febr. Handels- og Skibsfarts -Convention

imellem Danmark og Frankrig.

— 9. Aprii. Rentek. Plak. ang. midlertidig Til-

ladelse til at beseile og handle

ved Dyrholar.
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1842. 28. April. Gane. Skriv. ang. Valg af Kjobmænd
og Handelsfaktorer til Repsty-
rere.

— 4. Juli. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne af

den Roeskildske Stænderfor-

samlings Session i 1840 (Af-

snit I, 11). /— 24. Septbr. Rentek. Skriv. ang. de islandske

Sopasse og deres Udstedelse
til Fartbier, der gaae fra Island

"> til Danmark.
— 24. Septbr. Rentek. Skriv ang. Frihed for Grund-

leie af Handels-Etablissementer
paa Grundarfjord.

12. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Tilladelse til Ind-

I fbrsel med et fremmed Skib.

— 14. Decbr. Plak. ang. Authorisation af Handels-
steder ved Seydisfjord og Dyr-

hélar.

1843. 11. Febr. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Gebyr af Skibe.

— 1. Marts. Kgl. Resol. ang Tilladelse til Handel
' paa Thorshavn i Thingoe Syssel.

j. — ti. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indbetalinger

til den kgl. Kasse.'

—- 13. Mai. Rentek. Skriv. ang. Paalæg for det

islandske
N
Postskibs Forer at

J^- bruge Lods.

— 14. August. Skibsfarts- og Handels-Traktat mel-

lem Danmark og Sardinien.

.
— 23. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Afgifter af til-

kjbbte Skibe.

{
^13. Decbr. Patent ang. de Staden Altona og

Flækken Wandsbeck tilkom-

mende Toldbegunstigelser.

Ho er, see Løsagtighed.

Hospitaler, jevnf. Medicinalvæsenet.

I
184). 3. Juni. Canc. Skriv. ang. Hospitalernes Re-

i form i Island.

< , — 20. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet

vedkommende Hospitalernes Re-

I

• - v
.

••
.

i! -ofn; . form.
"'

... * :

1842. 19. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. Tilbagebetaling

af Kjbbesummen for Hol i Hbfoa-

hverfi til Hospitalet paa Mtidru-

fell.
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1842. 23. Juli. Rentek. Skriv. ang. Medicinalvæsenet
og Hospitalernes Indretning i

Island m. v.

1843. 11. April. Canc. Skriv. ang. Plan til Omordning
af Kaldadarnes Hospital m. v.

— 29. Septbr. Gane. Skriv. ang. Optagelse af Lem-
mer i Kaldadarnes Hospital.

Hvaldrift, see Vrag.

Hævd, see Lovgivningen.

Htiiesteret, see Ketterne.

Instructioner.

1843. 24. Marts. Kgl. Instrux for Valgdirecteurerne i

Island, ang. Forholdsregler ved
Valgene til Althinget.

— 6. Mai. Canc. Skriv. ang. Oversendelse af

lustruxer for Valgdirecteurerne

ved de forestaaende Valg til

Althinget.

Jagten.

1843. 1. Marts. Plak. ang. Ederfugles Fredning og
Sælhundefangst.

Jordebog, see Matrikel.

Jordebogskassen, jevnf. Regnskabsvæsenet.

1841. 11. April. Reskr. ang. Rekjendtgjorelse af Bud-
get og Normalreglement for

alle Statshusholdningens Grene
(S. 80—82).

— 21. April. Kgl. Resol. ang. Behandlingen af et

Forslag til Forandring i Islands

Skattevæsen, samt til Forbgelse

af Indtægterne af dette Land.

1842. 10. Mai. Rentek. Skriv. ang. Althingets Or-

ganisation m. m.
— 14. Mai. Rentek. Skriv. ang. Sysselmænde-

nes Beregninger over Laug-

mandstolden.
— 9. Juli. Rentek. Skriv. ang. Regler for Ud-

1 betaling af Jordebogskassen.

— 22. Juli. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Anvendeligheden af de danske

Kasse-Anordninger paa Island.
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1842. 24. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Transport- Om-
kostninger for en Fæstnings-
Slave.

— 30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Udbetalinger til

Fremmede af Jordebogskassen.

1843. 14. Januar. Rentek. Skriv. ang. Sporgsmaalet
' om Kasse - Anordningens Gyi-

/ dighed paa Island.

— 12. April. Kgl. Resol. ang. Udlevering af Ge-
værer til Nord- og Oster-Amtet,

m. m.
— 15. April. Reskr. ang. Regnskabs-Oversigt for

Aaret 1841.
«

— 6. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indbetalinger til

den kgl. Kasse.

— 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. Forholdsregler

ved Udbetalinger til Skolens
Fornødenheder.

28. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Regnskabsaarets
Bestemmelse, samt Postgangens
Indretning i Overeensstemmelse
dermed.

Jordegods-Administration,

jevnf. Capitelstaxt, Geistligheden, Skatter og Afgifter.

1841. 30. Januar. Rentek. Skriv. ang. Jordbrug for

Lægen paa Vestmannberne.

— 16. Marts. Canc. Skriv. ang. Erlæggelsen af

Auklions-Salair ved Salg af kgl.

Jordegods paa Island.

—. 2. April. Plak. for Island, ang. Udpantnings-

retten ogFremgangsmaadenved
Udpantninger. *

1842. 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Erlæggelsen af

Retsgebyrer i Sager, som an-

lægges paa den kongel. Kasses

Vegne.

L (g, Febr. Rentek. Skriv. ang. Kjobernes Er-

læggelse af Auktions-Salair ved

Salg af offentligt Gods.

— 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Strandrettig-

heden paa Isafjord Kjobstads

Grund.

19 # Febr. Rentek. Skriv. ang. Sodriften ved

Gaarden Sk6gar i Axarfjord.
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1842. 20. Marts. Rentek. Skriv. ang. Regler for Salg

af offentlige Godser og om Fæste-

Auktioner i Sonder-Amtet.
— 26. Marts. Rentek. Skriv. ang. Regler for Salg

og Bortfæstelse af det kongel.

Jordegods, samt om Fæste-

Auktioner m. v. (i Vester-Amt.).

— 26. Marts. Rentek. Skriv. ang. Regler for Salg

og Bortfæstelse af det kongel.

Jordegods, m. v. (i Nord- og
Osler-Amtet).

— 9, Juli. Rentek. Skriv. ang. Brugsjord for

Sysselmanden i Norder-Thingoe
Syssel.

— 22. Septbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 28. SepL)

ang. Erlæggelsesmaaden af Jord-

afgifter i Vester-Amtet.

— 30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Forpagtninger af

Sodrift paa Kysterne i Thingoe
Syssel, m. v.

1843. 11. Febr. Rentek. Skriv. ang. Mensaljord for

Præsten til Thingeyra Kloster.

— 3. Mai. . Kgl. Resol. ang. Salg af Jorden Grund
i Snæfellsnæs Syssel.

— 6. Mai. Rentek. Skriv, (til Vester-Amt.) ang.

Fæste- Auktioner og Bygselfor-

holdene paa det kgl. Jordegods
m. v. (S. 599).

— 6. Mai. Rentek. Skriv, (til Nord- og Oster-

Amtet) ang. Fæste-Auktioner og

Bygselen paa det kgl. Jorde-

gods (S. 605).

— 6. Mai. Rentek. Skriv, (til Sonder-Amt.) ang.
• Fæste- Auktioner samt Bygsel-

forholdene paa det kgl. Jorde-

gods (S. 607).

— 6. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indbetalinger til

den kgl. Kasse.

— 18. Mai. Canc. Skriv. ang. Forberedelse til

Indftirelse af den danske Lov-

givning om Hævd og Præscrip-

— 18. Mai. Gane. Skriv. ang. Foranstaltninger

til at sikkre de under offentligt

Tilsyn staaende Godser ved den
paatænkte Forandring af Hævds-
lovene.



1843. 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indsamling og
Udgivelse af statistiske Oplys-

ninger, vedkommende Jorde-

godset i Island.

— 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indsamling af

statistiske Oplysninger, ved-
kommende .lordegodset i Island.

— 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Stadfæstelse af

Forlig om Grændseskjel mellem
Reynisvatn og nærliggende Jor-

der.

— 28. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Ejendomsretten

til Gaarden Bjarnanes m. v.

Jordemodervæsenet, see Medicinalvæsenet.

Jari S di etion S- Forhold, see Embeder, Embedsmænd.

1841.

Kirker, jevnf. Geistligheden.

2. April.

— 20. April.

1842. 19. Febr.

— 24. Febr.

Plak. for Island, ang. Udpantnings-

retten og Fremgangsmaaden ved
Udpantuinger.

Reskr. ang. Indberetninger om, naar

Proprietairkirker skifte Eiere.

25. Noybr. Gane. Skriv. ang. Andragende om
Nedlæggelse af Kirken paaAs-
gard.

Rentek. Skriv. ang. Sodriften ved
Gaarden Skégar i Axarfjord.

Gane. Skriv. ang. Forslag om Ind-

foreisen af de danske Love om
Hævd og Præscription i Island.

Rentek. Skriv. ang. Regler /or Salg

af offentlige Godser og om Fæste-

Auktioner i Sonder-Amtet.

— 24. Novbr. Kgl. Resol. ang. Opgivelse af en

Reykjavik Kirke tilhbrende Ser-

vitus i Akurey.

— 6. Decbr. Canc. Skriv. ang. Afskaffelse af noget

dodt Inventarium, tilborende

Hofs Kirke i Vopnafjorden.

— 13. Decbr. Canc. Skriv. ang. Udbetaling af de

islandske Kirker tilhorende Obli-

gationer.

— 13. Decbr. Gane. Skriv. ang. Orgelspillet i Reykja-

vik Domkirke.

20. Marts.
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1843. 2. Febr. Gane. Skriv. ang. Godtgjorelse i

Anledning af Tilgodehavende
hos en Kirke.

— 8. Marts. For. ang. uærmere Bestemmelser
betræffende Præsters og Kirkers

Indtægter paa Island.

— 18. Mai. Gane. Skriv. ang. Hbiesterets Mo-
tiver i en Sag om Tiendes Er-

læggelse til Fattige af Kirke-

jorder m. v.

— 18. Mai. Canc. Skriv. ang. Forberedelse til

Indforelse af den danske Lov-

givning om Hævd og Præscrip-

tion.

— 18. Mai. Gane. Skriv. ang. Foranstaltninger

til at sikkre de under offentligt

Tilsyn staaende Godser ved den
paatænkte Forandring af Hævds-
lovene.

— 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indsamling og

Udgivelse af statistiske Oplys-

ninger, vedkommende Jorde-

godset i Island.

— 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indsamling af

statistiske Oplysninger, ved-

kommende Jordegodset i Island.

— 28. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Ejendomsretten

til Gaarden Bjarnanes, m. v.

Kj 5b Stæder, jevnf. Handel og Skibsfart, Reykjavik.

1841. 27. Febr. Canc. Skriv. ang. Forslag til Op-
tagelse af Reykjavik i de danske

Kjobstæders Brandassurance.
— "

7. April. Plak. ang. Udsalgssteder paa Han-

delspladserne i Island.

— 20. April. Canc. Skriv. ang. Constitution for

en Fuldmægtig hos Landfogden.

1842. 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Strandrettigheden

paa Isafjord Kjobstads Grund.
— 2G. Marts. Rentek. Skriv. ang. Regler for Salg

og Bortfæstelse af det kongel.

.lordegods, samt om Fæste-

Auktioner m. v. (i Vester-Amt.).

— 0. April. Rentek. Plak. ang. midlertidig Til-

ladelse til at beseile og handle

ved Dyrholar.
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1842. 28. April. Canc. Skriv. ang. Valg af KjGbmænd
og Handelsfaktorer til Repsty-

— 4. Juli. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne af

den Roeskildske Stænderfor-

samlings Session i 1840.

— 24. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Frihed for Grund-

ig leie af Handels-Etablissementer
^ paa Grundarfjord.

— 14. Decbr. Plak. ang. Authorisation af Handels-
steder ved Seydisfjord og Dyr-
holar.

1843. 1. Marts. Kgl. Resol.. ang. Tilladelse til Handel
paa Thorshavn i Thingoe Syssel.

— 3. Mai. Kgl. Resol. ang. Salg af Jorden Grund
i Snæfellsnæs Syssel.

Kongen, Kongehuset m. v.

1841. 10. Januar. Reskr. ang. Kronprindsens Kaldelse

til Sæde i Geheime-Statsraadet.

— 12. Juni. Canc. Gire. ang. Bbnnen for Konge-

huset.

— 25. Decbr. Reskr. ang. Kronprindsens Sæde og

Stemme i Admiralitetet.

^ 1842. 21. Febr. Aabent Brev ang. Dannebrogsorde-

nens Inddeling i Klasser.

Kort over Island, see Opmaaling.

Landbovæsenet, jévnf. Jordegods-Administration.

1842. 26.
(

Febr. Rentek. Skriv. ang. Adkomsterne til

at erholde Nybyggeres Rettig-

heder.

Landfogden, see Embeder, Embedsmænd, Jordebogskas-

sen, Regnskabsvæsenet.

Landphysikus, see Medicinalvæsenet.

Landsoverr etten, see Retterne.

Laugmandstold, see Skatter og Afgifter.

;
Laugrettemændsl&n, see Skatter og Afgifter.

^ Laugthingsskriverlfin, see Skatter og Afgifter:

Legater og Stiftelser,

jevnf. Fattigvæsenet, Hospitalerne, Universitetet.

1841. 12. Januar. Gavebrev af Provst Guttorm Thor-

steinsson til Fattige i Hofs Sogn
i Vopnafjorden.
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Leiermaal, see Lbsagtighed.

Literatur.

1841. 2. Juni. Kgl. Resol. ang. Tilskud til["Udgivel-

sen af Historia ecclesiastica Is

landiæ.

1841. 2. April. Flak. for Island, ang. Udpantnings-

retten ogFreingangsmaadenved
Udpantninger.

— 10. April. Canc. Skriv. ang. lndkjob af Obli- .

gationer for den Erichsenske

Collect.

— 15. April. Canc. Skriv. ang. Uddeling af den
Erichsenske Gollect til Gejstlig-

heden i Holum Stift.

— 20. April. Kgl. Confirmation paa Gavebrev af

Provst Guttorm Thorsteinsson til

Fattige i Hofs Sogn i Vopna-
fjorden. '

•

|

1842. 21. Mai. Rentek. Skriv. ang. den islandske

almindelige Gollect. I

— 8. Juli. Regulativ for Bardastrands Syssels

Læseselskab og sammes Bog-

samling.
|— 3. Novbr. Kgl. Confirmation paa Regulativ for

Bardastrands Syssels Læsesel-

skab og Bogsamling.
J

/ 1843. 20. Febr. Gavebrev paa den halve Gaard *A

Veturlioastaoir til Opdragelses-

hjælp for fattige unge Menne- ^
sker af Hals Rep i Fnj6skadal.

— 4. Marts. Canc. Skriv. ang. Approbation paa
Salget af Legatjorden Fjardar-

\ horn.

— 18. Mai. Canc. Skriv. ang. Forberedelse til

Indforelse af den danske Lov-
x givning om Hævd og Præscrip-

tion.

— 18. Mai. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger

til at sikkre de under offentligt

Tilsyn staaende Godser ved den
1

paatænkte Forandring af Hævds-
lovene.

— 9. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Uddelingen af

det Skulasonske Legat til is-

landske Studerende.

4.
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842. 20. April. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

Jonas Hallgrimsson til viden-
skabelige Undersbgelser i Is-

land m. v.

— 28. Septbr. Rentek. Skriv. ang. gratis Uddeling
af nogle Oldskrifter mellem
Bibliotheker og Private.

Lod S væsen et, jevnf. Handel og Skibsfart.

841. 23. Marts. Canc. Skriv. ang. Reglement for Lod-
serne i Reykjavik og Hafnar-

fjord.

— 17. Mai. Kgl. Resol. ang. Udfærdigelse af et

nyt Lodsreglement for Reykjavik
og Hafnarfjord.

— 1. Decbr. Inlerims - Reglement med Taxt for

Lodserierne i Reykjavik og
Hafnarfjord.

1843. 13. Mai. Rentek. Skriv. ang. Paalæg for det

islandske Postskibs Forer at

bruge Lods.

Lovgivning, jevnf. Althinget, Provindsialstænder.

841. 2. April. Plak. for Island, ang. Udpantnings-

retten ogFremgangsmaaden ved

Udpantninger.
— 28. April. Plak. for Island, ang. Skjbde og

Pantevæsenet.
— 13. Mai. Canc. Skriv. ang. Tilfoielse af en

Anmærkning ved nogle for Is-

land bestemte Forordninger.
— 13. Mai. Canc. Skriv. ang. Fortolkning af

Lovgivningen om Straf for Leier-

maal.

— 8. Septbr. For. ang. nærmere Bestemmelser

om Beviset i criminelle Sager.

— 24. Septbr. Plak. ang. Straffe for dem, der fin-

des i Besiddelse af stjaalne

Koster m. m.
— 14. Decbr. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om

Udvidelse til Island af Lovbud
fra 1839 og 1840.

842. 24. Febr. Canc. Skriv. ang. Forslag om Ind-

foreisen af de danske Love om
Hævd og Præscription i Island.
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1842. 2. Marts. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse af nogle Lovbud til

Island.

— 22. Juli. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Anvendeligheden af de danske
Kasseanordninger paa Island.

— 29. Septbr. Canc. Skriv. ang. Lovgivningens Be-

stemmelser om Horstrafs For-

mildelse m. v.

1843. 31. Januar. Canc. Skriv. ang. en Islænders Ret

til Forsdrgelse i Kjobenhavn.— 28. Marts. Canc. Skriv. ang. Publication af de
udkomne Lovbud paa Islandsk.

— 26. April. Kgl. Resol. ang. Forslag om Ind-

forelse af Hævdslovgivningen
efter Danske Lov i Island.

— 18. Mai. Canc. Skriv. ang. Forberedelser til

Indforelse af den danske Lov-

givning om Hævd og Præscrip-

tion.

— 1&. Mai. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger a

til at sikkre de under offentligt

Tilsyn staaende Godser ved den
paatænkte Forandring af Hævds-
lovene.

— 10. Novbr. Kgl. Resol. ang. Forelæggelse for

Althinget af de almindelige For-

ordninger, som paatænkes ud-

. videde til Island.

— 10. Novbr. Plak. ang. Sagforeres Salair i visse

Tilfælde.

li Decbr. Canc. Skriv. ang. Anordningers frem-

tidige Udvidelse til Island.

Læger, see Medicinalvæsenet.

Losagtighed, jevnf. Criminalvæsenet.

1841. 13. Mai. Canc. Skriv. ang. Fortolkning af Lov-

givningen om Straf for Leier-

maal.

1842. 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Udredelsen af Ali-

mentationsbidrag.
— 29. Septbr. Canc. Skriv. ang. Lovgivningens Be-

stemmelser om Horstrafs For-

mildelse, m. v.

— 1. Novbr. Canc. Skriv. ang. Leiermaalsboder

hos Fattige.

4
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1843. 20. April. Canc. Skriv. ang. Adskillelse af Per-

soner, som gjdre sig skyldige
i Hoer.

Mal dage, see Kirker.

Mandtalsboger.

1842. 12. Juli. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

Mandtalsbbgerne, samt Forbe-

redelser lil Reform af det is-

landske Afgiftsvæsen.

Mandtals fisk, see Skatter og Afgifter.

Kan ufacta rer.

1842. 17. Decbr. Rentek. Skriv, ang Understøttelse

til at lære Strbmpevæveri. f

Matrikel.

1842. 8. Juni. Kgl. Resol. ang. det islandske Skatte-

og Matrikelvæsen.

Medicinalvæsenet, jevnf. Hospitalerne, Politivæsenet.

1841. 12. Januar. Canc. Skriv. ang. Lægepraxis i Skaga-

fjords Syssel.

— 30. .lauuar. Rentek. Skriv. ang. Jordbrug for

Lægen paa Vestmannoerne.
— 9. Marts. Canc. Skriv. ang. Forholdet mellem

Lægerne og Apothekerne paa

Island.

— 9. Marts. Canc. Skriv. ang. Uddelingen af Fattig-

medicin i Vester-Amtet.
— 10. April. Rentek. Skriv. ang. Fattigmedika-

menternes Uddeling i Vester-

AmleL
— 11. Mai. Canc. Skriv. ang. Udredelsen af

Omkostningerne ved Oplærelse

af en Jordemoder til Vestmann-

oerne.— 3. Juni. Kgl. Resol. ang. Undersøgelse af den

spedalske Sygdom i Island.

— 3. Juni. Canc. Skriv. ang. Hospitalernes Re-

form i Island.— 3. Juni. Canc. Skriv ang. Lægen i Huna-

vatns Syssel.

— 21. Septbr. Canc. Skriv. ang. Formen for Di-

striktslægernes Indberetninger.
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1841. 19. Oktbr. Canc. Skriv. ang. hvorvidt en ustu-

deret Mand maa udbve Læge-
praxis.

— 20. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet
vedkommende Hospitalernes Re-

;
- *

,
.
rt

form.. i. r

£

«; ? "
! _ I

— 9. Decbr. Gane. Skriv. ang. Oplærelse af en

Jordemoder til Vestmannberne.
1842. 20. Januar. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger

• til Medicinalvæsenets Forbedring
paa Vestmannberne.

— 13. April. Kgl. Resol. ang. Anskaffelse af chi-

rurgiske Instrumenter til nogle

Distriktslæger i Island.

— 28. April. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 13. April)

ang. Anskaffelsen af chirurgiske

Instrumenter til Læge-Embedet
paa Vestmannberne.

28. April. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 13. April)

ang. chirurgiske Instrumenter

ved Vester-Amtets sondre Chi-

rurgikat.

— 24. Mai. Canc. Plak. ang. en ny Medicinal-

taxt for Danmark.
— 23. Juni. Canc. Skriv. ang. Omkostninger ved

Landphysici Visitats af Apo-

theket paa Akureyri (Oefjord).

— 19. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. Tilbagebe-

taling af Kjbbesummen for Hol

i Hbfoahverfi til Hospitalet paa

Mbdrufell.

— 23. Juli. Rentek. Skriv. ans. Medicinalvæsenet

og Hospitalernes Indretning i

Island m. v.

— 18. August., Canc. Skriv. ang. Medikamentpen-
genes Anvendelse.

— 1. Septbr. Canc. Skriv. ang. Udredelsen af en

Jordemoders Lbn.
|— 1. Oktbr. Canc. Skriv. ang. en ny Medicinal-

— , 1. Novbr. Canc. Skriv. ang. Mulkt for begaaet

Qvaksalveri.
>— G. Novbr. Kgl. Resol. ang. Stipendier ved det

chirurgiske Akademie.

1843. 3. Januar. Canc. Skriv. ang. Lbn for Jorde-

moderen paa Vestmannberne.

—i.
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1843. 9. Marts. Canc. Plak. ang. medicinsk-chirur-

gisk Examen for Ikke-Studenter.

— 15. Marts. Kgl. Resol. ang. Ophævelse afPhar-

macopoea pauperum.
— 23. Marts. Gane. Skriv. ang. Rettighed for Di-

striktslægen i Oster- Amtet til

at dispensere Medicin.

— 11. April. Gane. Skriv. ang. Plan til Omord-
ning af Kaldadarnes Hospital,

m. yi> * *'.}y
+ Æ

— lS. April. Canc. Skriv. ang. Anskaffelse af In-

strumenter til nogle Jordembdre
i Amtet.

— 18. Juli. Canc. Circ. ang. Forslag om Jorde-

mbdres Valg og Oplæreise m. v.

— 4. Novbr. Univ. Dir. Bekjenritg. ang. særskilt

Examen i Botanik, Chemie og

Zoologie ved Universitetet (i

Kjobenhavn).
— 1. Decbr. Canc. Skriv. ang. Apothekernes Vi-

sitation ved de nærmeste Di-

striktslæger.

31. Decbr. Univ. Dir. Bekjendtg. (kgl. Resol.

29. Decbr.) ang. Lægers Testi-

monium publicum.

Meelboderne.

1841. 19. Oktbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Spbrgsmaal

om nogle Gapitalers Anvendelse

til den islandske lærde Skoles

Reorganisation (Meelboderne).

Mineralier.

1841. 25. Febr. Kgl. Resol. ang. Honorar for en

videnskabelig Undersogelses-

reise til Island.

Myntvæsenet, see Pengevæsenet.

Nybyggere.

1842. 26. Febr. Renlek. Skriv. ang. Adkomsterne til

at erholde Nybyggeres Rettig-

heder.

(Udskrifter, see Bbger, Bibliothek o. s. v.

Opmaaling.

1841. 16. Juni. Kgl. Resol. ang. Opmaalinger ved

Kysterne paa Island.

XII. B. 46
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Ordener, see Kongen.

Pantevæsenet, see Skjbde og Pantevæsenet.

Pas, Pasgebyrer, Pasvæsen, see Sopas.

Pastoral-Seminarium, jevnf. Skolen og Skolevæsenet.

1841. 7. Juni. Kgl. Resol. ang. Latinskolens Reor-

ganisation samt Forflyttelse til

Reykjavik og Oprettelse af et

Pastoralseminarium.

Pengevæsenet.

1. Mai. Finants-Deput. Bekjendtgjorelse ang.

Præget paa Christiand'orer.

18. Decbr. Bekjendtg. ang. Præg paa Rigsbank-

daleren m. m., samt om Ud-
prægning af Smaamynt.

2. Marts. Reutek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse af nogle Lovbud til

Island.

30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Udbetalinger til

Fremmede af Jordebogskassen.
11. Januar. Kgl. Bekjendtg. ang. Inddragelse af

den forrige Rigsbanks Kobber-
tegn.

Pensionsvæsenet.

1841. 16. Juni. Kgl. Resol. ang. Fritagelse for Extra-

paabud af Pensioner for Em-
bedsmænds Enker og Born.

1842. 26. Febr. Kgl. Kundgjbrelse ang. Ophævelse
af Directionen for Fonden ad
usus pubJicos og for den al-

mindelige Pensionskasse.
— 2. Marts. Kgl. Resol. ang. Approbation af Plan-

erne for en Forsbrgelses- og

en Livsforsikkrings- Anstalt un-

der Statens Garanti.

— 6. Juli. Plak. ang. Forandring i Fundationen

for Enkekassen.

Politievæsenet,

jevtrf. Embeder, Embedsmænd, Medicinalvæsenet, Retterne.

1841. 11. Marts. Canc. Circ. ang. Indsendelse af Dods-

Attester for afdbde belgiske

Undersaatter.

1841.

1842.

1843.
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1841. 6. Mai. Canc. Skriv. ane. Tilladelse for en
Sysselmand at bære Politime-

steres Uniform.
— 29. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Paategning af

Qvarantaine-Attester.
— 14. Decbr. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om

Udvidelse til Island af Lovbud
fra 1839 og 1840 (Plak. 15. Mai
og 8. August 1839).

1842. 14. Juli. Canc. Circ. ang. Indsendelse af Dbds-
Attester ved Udlændiges Dods-
fald.

—^ 29. Septbr. Canc. Skriv. ang. Domme i offent-

lige Politisager m. v.

— 1. Novbr. Canc. Skriv. ang. Mulkt for begaaet
Qvaksalveri.

1843. 1. Marts. Plak. ang. Ederfugles Fredning og
Sælhundefangst.

— 9. Marts. Canc. Circ. ang. Altester om ind-

trufne Dbdsfald af Udlændinge.
— 20. April. Canc. Skriv. ang. Adskillelse af Per-

soner, som gjbre sig skyldige

i Hoer.

— 10. Oktbr. Canc. Circ. ang. Uniform for Politi-

mesterne udenfor Kjbbenhavn.

— 19. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Uniformer forPo-

lilimesterne i Nord- og Oster-

Amtet.

Postvæsenet.

1843. 28. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Regnskabsaarets

Bestemmelse, samt Postgangens

Indretning i Overeensstemmelse

dermed.

Privat-DimiSSioner, see Skolen, Universitetet.

Program, see Skolen og Skolevæsenet. ,

Provindsialstænderne, jevnf. Althinget.

1841. 8. Septbr. Rentek. Plak. ang. Repartition af de

til Ostifternes Stænderforsam-

ling i Aaret 1840 forskudsviis

udbetalte Summer.
— 14. Decbr. Canc. Skriv. ang. Fordelingen af de

ved Forsamlingen af islandske

Embedsmænd foranledigede Ud-
v

;. g gifter!-
v

.

45*
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1842. 7. April. Patent ang. Sammenkaldelse af Stæn-

derforsamlingen for de danske
Ostifter, samt for Island og Fær-
oerne.

— 4. Juli. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne af

den Roeskildske Stænderfor-

samlings Session i 1840.
— 7. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Resultaterne af de

nbrrejydske Provindsialstænders

Forsamling 1840.

1843. 12. Juli. Rentek. Plak. ang. Repartition af de
til Provindsialstænderne for

Ostifterne oe Island m. m. for-

skudsviis betalte Summer.
— 4. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Ophævelsen af den

delibererende Forsamling af is-

landske Embedsmænd i Reykja-

vik.

— 10. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Ophævelsen af

den delibererende Forsamling

af islandske Embedsmænd.

Præmier.

1843. 12. April. Kgl. Resol. ang. Udlevering af Ge-

værer til Nord- og Oster-Amtet,

m. m.

•

Præscr iption, see Lovgivningen.

Præstekald, see Geistligheden.

Præster, see Geistligheden.

Qvarantaine, jevnf. Handel og Skibsfart, Politievæsenet.

1841. 29. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Paategning af

Qvarantaine-Attester.

Regnskabsvæsenet,
jevnf. Embeder, Embedsmænd, Finantserne, Jordebogskassen.

1841. 14. Decbr. Cane. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af Lovbud
fra 1839 og 1840 (For. 8. Juli

1840).

1842. 2. Marts. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse af nogle Lovbud til

Island (For. 8. Juli 1840).
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1842. 5. Marts. Rentek. Skriv. ang. den forrige is-

landske Tugthuskasses Penge-
beholdninger.

— 14. Mai. Rentek. Skriv. ang. Sysselmændenes
Beregninger over Laugmands-
tolden.

— 4. Juni. Rentek. Skriv. ang. Skolens Penge-

„J^ væsen og Regnskab.
— 9. Juli. Rentek. Skriv. ang. Regler for Ud-

betaling af Jordebogskassen.
— 22. Juli. Canc. Skriv. ang. Spdrgsinaalet om

Anvendeligheden af de danske
Kasseanordninger paa Island.

— 23. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. den islandske

Latinskoles Regnskabsforhold.

— 29. Juli. Canc. Skriv. ang. den forrige is-

landske Tugthuskasses Behold-

ning

— 6. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Sysselmændenes
1 Beregninger over Laugmands-

• . * ; /TV-;- tolden. 1 . J
- 1843. 14. Januar. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om

Kasse-Anordningens Gyldighed

**tw paa Island.

Reiser i Island.

1841. 25. Febr. Kgl. Resol. ang. Honorar for en

videnskabelig Undersbgelses-

reise til Island.

28. April. Kgl. Resol. ang. Understbttelse til

en videnskabelig Reise i Island.

1842. 2. Marts. Kgl. Resol. ang. Udgifterne ved en

videnskabelig Reise til Island.

20. April. Kgl. Resol. ang Understbttelse for

Jonas Hallgrimsson til viden-

skabelige Undersbgelser i Is-

land m. v.

1843. 1. Septbr. Kgl. Resol. ang. videnskabelig Under-
stbttelse for Jonas Hallgrimsson

til hans Reise i Island.

Repartitionsfond.

1841. 27. Marts. Rentek. Skriv. ang. Amts-Reparti-

tionsfondets Deeltagelse i Vei-

udgifter.



710 Register

1841. 2. April. Plak. for Island, ang. Udpantnings-

retten ogFremgangsmaadenved
Udpantninger.

— 14. Decbr. Gane. Skriv. ang. Fordelingen af de
ved Forsamlingen af islandske

Embedsmænd foranledigede Ud-
gifter.

1842. 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Erlæggelsen af

Retsgebyrer i Sager, som an-

lægges paa den kongelige Kasses
Vegne.

Retterne, Retsvæsenet og Rettergangsmaaden,
jevnf. Embeder, Embedsmænd, Sportelvæsenet.

1841. 3. Marts. Plak. ang. Salarium for Advokater

og Prokuratorer i Justitssager.

— 28. April. Plak. for Island, ang. Skjode og

Pantevæsenet.
— 8. Septbr. For. ang. nærmere Restemmelser om

Beviset i criminelle Sager.

— 24. Septbr. Plak. ang. Straffe for dem, der fin-

des i Besiddelse af stjaalne

Koster m. m.
— 2. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Udredelsen af Om-

kostningerne ved Fangers Trans-

port.

— 14. Decbr. Canc. Skriv. ang. Sagfbreres Be-
v

skikkelse i beneficerede geist-

lige Sager.

1842. 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Erlæggelsen af

Retsgebyrer i Sager, som anlæg-

ges paa den kgl. Kasses Vegne.

— 7. Mai. Canc. Skriv. ang. Underdommeres
Reiser til Optagelse af Vidne-

forhor.

. —. 3, Jun i t Plak. ang. Retsbetjentes Adgang til

Salair ved Auktioner og Lici-

tationer.

— 25. Juni. For. ang. en forandret Formular til

Formaningstalen ved Eds Af-

læggelse for Retten.

— 29. Septbr. Canc. Skriv. ang. Domme i offent-

lige Politisager m. v.

— 25. Oktbr. Gane. Skriv. ang. et indgivet An-
dragende om Tilladelse til at

procedere paa Prove ved Ret-

terne i Island.
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1843. 1. Marts. PJak. ang. Ederfugles Fredning og
Sælhundefangst.'

— 30. Marts. Gane. Plak. ang. Tiden for Mandtals-
thingenes Afholdelse paa Island.

— 4. April. Canc. Skriv. ang. Reglerne for Mand-
talsthingenes Afholdelse.

— 18. Mai. Gane. Skriv. ang. Hoiesterels Mo-
tiver i en Sag om Tiendes Er-

læggelse til Fattige af Kirke-

jorder m. v.

— 10. Novbr. Plak. ang. Sagfbreres Salair i visse

Tilfælde.

Reykjavik, jevnf. Althinget, Capitelstaxt, Kjtfbstæder.

1841. 17. Febr. Egl. Resol. ang. Forslag om Reykja-

viks Indlemmelse i de danske
Kjobstæders Brandforsikkring.

— 27. Febr. Gane. Skriv. ang. Forslag til Opta-
gelse af Reykjavik i de danske
Kjobstæders Brandassurance.

— 2. April. Plak. for Island, ang. Udpantnings-

retten ogFremgangsmaadenved
Udpantninger.

7, Juni. Kgl. Resol. ang. Latinskolens Reor-

ganisation, samt Forflyttelse til

Reykjavfk og Oprettelse af et

Pasloralseminarium.

1842. 28. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Bestemmelse

af en Byggeplads for Latin-

skolen i Reykjavik.

— 4. Juli. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne af

den Roeskildske Stænderfor-

samlings Session i 1840 (II).

— 1. Septbr. Canc. Skriv. ang. Udredelsen af en

Jordemoders Lbn.

7 # Oktbr. Kgl. Rekjendtg. ang. Resultaterne af

de nbrrejydske Provindsialstæn-

ders Forsamling 1840 (IL).

1843. 21. April. Kgl. Resol. ang. Skolens Forflyttelse

fra Bessastad til Reykjavik m. v.

— 2. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. den lærde

, Skoles Forflyttelse til Reykjavik.

Schemata, see Statistik.

Schemata til Valglister m. v., see Instruktioner.
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Skatter og Afgifter,

jevnf, Capitelstaxt, Embeder/ Embedsmænd, Jordegods-

Administration, Sportelvæsen, Sopas.

1841. 20. Febr. Rentek. Skriv. ang. Betaling afSyssel-

Afgifterne.

— 2. April. Plak. for Island, ang. Udpantnings-
retten ogFremgangsmaadenved
Udpantninger.

— 10. April. Rentek. Skriv. ang. Afgiften af Dala
Syssel.

— 21. April. Kgl. Resol. ang. Rehandlingen af et

Forslag til Forandring i Islands

Skattevæsen, samt til Forbgelse

af Indtægterne af dette Land.
— 14. Decbr. Canc. Skriv. ang. Fordelingen af de

ved Forsamlingen af islandske

Embedsmænd foranledigede Ud-
gifter.

— 30. Decbr. Canc. Plak. ang. Afdragsrettens Op-
hævelse mellem Danmark og
Spanien.

1842. 1. Januar. Toldk. Bekjendtg. om indenlandske

Skibes og Varers Behandling i

Oresundet og Bellerne.

— 5. Marts. Rentek. Skriv. ang. Fritagelse for at

erlægge Mandtalsbogs Afgifter.

— 20. April. Canc. Plak. ang. Indbetaling af de

til Fondet ad usus publicos hen-

lagte Indtægter.

— 14. Mai. Rentek. Skriv. ang. Sysselmændenes
Beregninger over Laugmands-
tolden.

— 8. Juni. Kgl. Resol. ang. det islamiske Skatte-

. og Matrikelvæsen.

— 4. Juli. Kgl. Resol. ang. Resultaterne af den
Roeskildske Stænderforsamlings

Session i 1840 (111. 7).

— 12. Juli. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

Mandtalsbogerne, samt Forbe-

redelser til Reform af det island-

ske Afgiftsvæsen. -

— 22. Septbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 28. Septbr.)

ang. Erlæggelsesmaaden af Jord-

afgifter i Vester-Amtet.

— 6. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Sysselmændenes
Beregninger over Laugmands-
tolden.
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1843. 30. Marts. Canc. Plak. ang. Tiden for Mand-
talsthingenes Afholdelse paa Is-

land.

— 4. April. Gane. Skriv. ang. Reglerne for Mand-
talsthingenes Afholdelse.

— 23. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Afgifter af til

—

kjsbte Skibe.

Skibsfart, see Handel og Skibsfart.

Skjode og Pantevæsenet.

1841. 2. April. Plak. for Island, ang. Udpantnings-
retten og Fremgangstnaaden ved
Udpantninger.

— 28. April. Plak. for Island, ang. Skjode og
Pantevæsenet.

Skolen og Skolevæsenet.

1841. 3. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Alders-Bevil-

ling for en Skolediscipel.

— 7. Juni. Kgl. Resol. ang. Latinskolens Reor-

ganisation, samt Forflyttelse til

Reykjavik og Oprettelse af et

Pastoralseminarium.

— 19. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Midlerne til

Ressastad Skoles Reorganisation.

— 14. August. Univ. Dir. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger til Skolens Reform.

— 19. Oktbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Sporgsmaal

om nogle Gapitalers Anvendelse

til den islandske lærde Skoles

Reorganisation.

— 18« Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Anbringelsen

af en islandsk Discipel i en

dansk Latinskole.

1842. 2. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Aldersbevil-

ling for nogle Skoledisciple.

— 28. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Bestemmelse

af en Byggeplads for Latinskolen

i Reykjavfk.

— 4. Juni. Rentek. Skriv. ang. Skolens Penge-

væsen og Regnskab.

— 23. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. den islandske

Latinskoles Regnskabsforhold.

— 25. August. Canc. Skriv. ang. Erstatning til nogle

Præster for tabt Mensale ved
* Salget af Holum Bispestols Gods.
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1842. 30. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Oversendelse

af Boger til Skolen, samt Sko-

lens Bibliothek.

1843. 8. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Venia ætatis

for nogle Disciple til Optagelse

i Skolen.

— 21. April. Kgl. Resol. ang. Skolens Forflyttelse

fra Bessastad til Reykjavik m. v.

— 2. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. den lærde

Skoles Forflyttelse til Reykjavik.

—
. 6. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Skolens Eien-

domsret til en Jord.

— 27. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Collectpenge-

nes Anvendelse til Skolens Byg-

ning, m. v.

— 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. Forholdsregler

ved Udbetalinger til Skolens

Fornodenheder.
— 11. Juli. Univ. Dir. Circul. ang. Oplaget af

Skolernes Programmer.
—

- 18. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. den islandske

Skoles Fordringer til Statskas-

sen.

— 25. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. Betalingen af

de til Skolen henlagte Konge-
tiender.

— 23. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Privatdimis-

sioner i Island.

— 9. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Stbrrelsen af

Oplaget af Skolernes Program-

mer.
— 9. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Uddelingen

af det Skulasonske Legat til is-

landske Studerendet

Spedalskhed, see Medicinalvæsenet.

Sportelvæsenet.

1841. 30. Januar. Rentek. Skriv. ang. Sysselmændenes
Sportler for Udstedelse af in-

terimistiske Sopasser til Khavn.

— 16. Marts. Gane. Skriv. ang. Erlæggelsen af

Auktions-Salair ved Salg af kon-

geligt Jordegods paa Island.

— 2. April. Plak. for Island, ang. Udpantnings-

retten og Fremgangsmaaden ved
Udpantninger. •
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1841. 28. April. Plak. for Island, ang. Skjo'de og

Pantevæsenet.
— 6. Novbr. Canc. Skriv. ang. Angivelse af Se-

minariifondets Andeel i Gebyrer
for Bevillinger m. v.

1842. 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Erlæggelsen af

Retsgebyrer i Sager, som an-

lægges paa den kongl. Kasses

Vegne.
— 24. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Auktions-Salair for Synsmænd.
1843. 11. Febr. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Gebyr af Skibe.

— 22. April. Canc. Skriv. ang. Forbedring i den
islandske Geistligheds Kaar.

Statistik, jevnf. Capitelstaxt.

1841. 23. Febr. Canc. Skriv. ang. Blanquetter til Ta-

beller over Ægteviede, Fodte

og Dode i Island.

1842. 28. Juli. Gane. Skriv. ang. Indsendelse af

aarlige Beretninger om Dov-

stumme.

1843. 24. Marts. Kgl. Instrux for Valgdirecteurerne i

Island, ang. Forholdsregler ved

Valgene til Althinget (m. Sche-

mata).

— 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indsamling og

Udgivelse af statistiske Oplys-

ninger vedkommende Jorde-

godset i Island.

— 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indsamling af

statistiske Oplysninger vedkom-
mende Jordegodset i Island.

Stiftelser, see Legater og Stiftelser.

Stiftsbogtrykkeriet, see Boger, Bogtrykkene o. s. v.

Strandrettighed, see Vrag.

Strfimpevæveri, see Manufacturer.

Surtarbrand.

1841. 25. Febr. Kgl. Resol. ang. Honorar for en vi-

denskabelig Undersogelsesreise
til Island (S. 26).
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Svovel.

1841. 25. Febr. Kgl. Resol. ang Honorar for en vi-

denskabelig Undersbgelsesreise

til Island (S. 27).

Sysseler, Sysselmænd, see Embeder, Embedsmænd, Po-

litivæsenet, Sportelvæsenet.

Sttdrift, see Vrag.

S 5 pas, jevvf. Handel og Skibsfart.

1841. 30. Januar. Rentek. Skriv. ang. Sysselmændenes
Sportler for Udstedelse af in-

terimistiske Sbpasser til Kjbben-
bavn. 1

1842. 24. Septbr. Rentek. Skriv. ang. de islandske

Sbpasse og deres Udstedelse

til Fartbier, der gaae fra Island

til Danmark.

Testimonium pnblicum, see Universitetet.

Tiende, jevnf. Skatter og Afgifter.

1841. 14. Decbr. Canc. Skriv. ang. Fordelingen af de

ved Forsamlingen af islandske

Embedsmænd foranledigedeUd-

gifter.
r
* — 24. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Mensale af det

forrige Holum Bispestols Gods
til nogle Præster i Holum Stift

(S. 201)).

1843. 18. Mai. Canc. Skriv. ang. Hbiesterets Motiver

i en Sag om Tiendes Erlæggelse

til Fattige af Kirkejorder m. v.

— 25. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. Betalingen af

de til Skolen benlagte Konge-

tiender.
1

Told.

1843. 13. Decbr. Patent ang. de Staden Altona og

Flækken Wandsbeck tilkom-

mende Toidbegunstigelser.

s

Traktater.

1841. 2. Januar. Plak. ang. den med Lybek afslut-

tede Declaration om Skibsfarten.



1841. 31. Marts. Gjensidig Handels- og Skibsfarts-

Declaration mellem Kongen af

Danmark og Storhertugen af

Oldenborg.

— 1. Mai. Handels - Traktat imellem Danmark
og den ottomaniske Port.

— 14. Decbr. Gane. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af Lovbud
fra 1839 ogl840(Plak. 5. Febr.

1839; Plak. 15. April 1840).

— 30. Decbr. Gane. Plak. ang. Afdragsrettens Op-
hævelse mellem Danmark og

. Spanien.

1842. 9. Febr. Handels- og Skibsfarts - Convention

imellem Danmark og Frankrig.

— 9. Febr. Plak. for Danmark, ang. Bekjendt-

gjorelse af en Handels-Traktat

med den Ottomaniske Port.

1843. 14. August. Skibsfarts- og Handels-Traktat mel-

lem Danmark og Sardinien.

— 15. August. Gane. Plak. ang. Afdragsrettens Op-
hævelse mellem Danmark og

Sachsen-Altenburg.

Tugthuset.

1841. 19. Oktbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Spbrgsmaal

om nogle Capitalers Anvendelse

til den islandske lærde Skoles

Reorganisation (Tugthus 1
. Fond).

1842. 5. Marts. Rentek. Skriv. ang. den forrige is-

landske Tugthuskasses Penge-

beholdninger.

— 29. Juli. Canc. Skriv. ang. den forrige is-

landske Tugthuskasses Behold-

ning.

7. Decbr. Kgl. Resol. ang. den forrige islandske

Tugthuskasses Pengebeholdn.

1841. 14. Decbr

Umyndige.

Gane. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af Lovbud
fra 1839 og 1840 (For. 24. April

1839).

Underretter, see Retterne



31. Decbr. Univ. Dir. Bek
29. Decbr.

endtg. (kgl. Resol.

ang. Lægers Testi-

monium publicum.

Veivæsenet.

1841. 27. Marts. Rentek. Skriv. ang. Amts-Repartitions-

fondetsDeeltageise i Veiudgifter.

Vestmannoerne.

1841. 30. Januar. Rentek. Skriv. ang. Jordbrug for

Lægen paa Vestmannoerne.
— 11. Mai. Gane. Skriv. ang. Udredelsen af Om-

kostningerne ved Oplærelse af

en Jordemoder til Vestmann-
oerne.
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Undervllsningsvæsenet, jeonf. Fattigvæsenet, Skolen

og Skolevæsenet, Universitetet.

1841. 28. Decbr. Canc. Skriv. ang. Optagelse af en

Dovstum til Underviisning paa
Institutet (for Ddvstumme).

1 843. 20. Febr. Gavebrev paa den halve Gaard Vetur-

lifcastaoir til Opdragelseshjælp

for fattige unge Mennesker af

Hals Rep i Fnjéskadal.

Universitetet.

1841. 20. Januar. Kgl. Resol. ang Godtgjorelse for is-

landske Studenters Reiser til

Kjdbenhavns Universitet.

— 12. Novbr. Dir. for Fonden ad us. publ. Skriv.

ang. Understøttelse for H. Ar-

nesen til Naturvidenskabernes

Studium.

1842. 6. Novbr. Kgl. Resol. ang. Stipendier ved det

chirurgiske Akademie.
1843. 9. Marts. Canc. Plak. ang. medicinsk-chirurgisk xiL

Examen for Ikke-Studenter.

— 23. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Privat-Dimis-

sioner i Island.

— 4. Novbr. Univ. Dir. Rekjendtg. ang. særskilt

Examen i Botanik, Chemie og

Zoologie ved Universitetet (i

Kjobenhavn).
— 9. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Uddelingen

af det Skulasonske Legat til

islandske Studerende.

i
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1841. 9. Decbr. Canc. Skriv. ang. Oplæreise af en
Jordemoder til Vestmannoerne.

1842. 20. Januar. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger til

Medicinalvæsenets Forbedring

paa Vestmannoerne.
-— 28. April. Gane. Skriv. ang. Anskaffelsen af chi-

rurgiske Instrumenter til Læge-
Embedet paa Vestmannoerne.

1843. 3. Januar. Gane. Skriv. ang. Lbn for Jorde-

moderen paa Vestmannoerne.
— 14. Novbr. Canc. Skriv. ang. Forholdet med

Hensyn til Valg af Althings-

mand for Vestmannoerne.

Vrag.

1842. 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Munkathveraa

Klosters Ret til Sodrifter paa

Uxastaoa og Garomanna reki.

—
, 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Strandrettigheden

paa Isafjord Kjobstads Grund.

* — 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Sbdriften ved
*^p- Gaarden Skogar i Axarfjord.

— 19. Febr. Rentek. Skriv. ang. Rettigheden til

ji é
Smaavrag paa forrige Holum
Bispestols Jorder.

.— 30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Forpagtninger

af Sodrift paa Kysterne iThingoe

Syssel, m. v.

Ægteskab.

1841. 23. Febr. Canc. Skriv. ang. Blanquetter til

Tabeller over Ægteviede, Fddte

og Dode i Island.

— 6. April. Canc. Skriv. ang. Slægtskabsforhold,

, som hindre Ægteskab.

— 18. Novbr. Canc. Skriv. ang. Mægling mellem

uenige Ægtefolk.

1842. 28. April. Canc. Skriv. ang. en fraskilt Kones
Forsbrgelseshjem.
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